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Değerli Meslektaşlarımız, 

COVID-19 Şüpheli olgulara klinik ya da postmortem yaklaşım konusunda yol 

gösterici bilimsel bilgileri derlemek amacıyla kurulan ATUD Covid-19 Çalışma Grubu 

çalışmasını tamamladı ve sorularımıza yanıt verebilecek bir öneriler rehberi hazırladı. Kısa 

zamanda pek çok kaynağı gözden geçiren meslektaşlarımıza çalışmaları için çok teşekkür 

ederiz.  

Konu ile ilgili kendi hazırladıkları kurumsal rehber ve dökümanlardan faydalanmamıza 

izin veren Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç.Dr. Yalçın Büyük'e ayrıca teşekkür ederiz. 

ATUD Covid-19 Bilgilendirme Rehberi hakkındaki öneri ve geri bildirimlerinizi 

iletmeniz hepimiz için yararlı olacaktır; rehberler güncellemeye açıktır.  

İçinde bulunduğumuz bu olağanüstü günlerde öncelikle kendimizi ve ailelerimizi 

korumalıyız. Birbirimizle iletişim halinde ve paylaşımcı olmamız hepimize iyi gelecek ve güç 

verecektir. 

 

Sevgi ve Saygılarımızla, 

Adli Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COVID-19 BİLGİLENDİRME REHBERİ-2   
 

 

 

 

 

Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD), COVID-19 Rehber Çalışma Grubu 

(Hazırlayanlar): 

 

Dr. Ahsen Kaya 

Dr. Arda Akay 

Dr. Coşkun Yorulmaz 

Dr. Derya Çağlayan 

Dr. Ekin Özgür Aktaş 

Dr. Elif Sazak Uygul 

Dr. Gökhan Ersoy 

Dr. Gözde Yeşiltepe 

Dr. Işılay Balcı 

Dr. Mehmet Ali Malkoç 

Dr. Nadir Arıcan 

Dr. Özlem Ersoy 

Dr. Ümit Biçer 

Dr. Ümit Ünüvar Göçeoğlu 

Dr. Zehra Arslan 

Dr. Zehra Demiroğlu Uyanıker 

Dr. Zuhal Uzunyayla 

 

 

 



COVID-19 BİLGİLENDİRME REHBERİ-2   
 

 

Bu rehber, hakkındaki bilgilerin her gün güncellendiği SARS-CoV2 virüsünün yol 

açtığı salgın ortamında, adli tıp alanında görev alan hekimlere, adli ölü muayenesinde yol 

gösterici olması amacıyla hazırlanmıştır. Protokol, güncel bilgiler ışığında direktifler değil 

öneriler içermektedir. 

 

ŞÜPHELİ / OLASI OLGULARIN TANINMASI 

Şüpheli vaka/olası vaka kriterleri nelerdir?  

 

Dünya Sağlık Örgütü vakaları şüpheli, muhtemel ve kesin vaka olarak sınıflandırmıştır.  

1-ŞÜPHELİ VAKA 

A.Akut solunum yolu enfeksiyonu tanımlanan VE ölümü açıklayan başka hiçbir klinik bulgu 

tanımlanamıyor VE COVİD-19 hastalığının görüldüğü bölgede son 14 gün içinde bulunmuş 

olmak.  

VEYA 

B.Akut solunum yolu enfeksiyonu tanımlanan VE son 14 gün içinde COVİD 19 tanılı kişi ile 

temas öyküsünün bulunması. 

VEYA 

C. Şiddetli akut solunum yolu enfeksiyonu tanımlanan, VE hospitalizasyon gereken VE mevcut 

klinik durumu açıklayan başka bir neden olmaması. 

2-OLASI VAKA 

COVİD 19 tanısı konulmuş kişi ile yakın temas, 

3-TANI KONULMUŞ (Kesin) VAKA 

Laboratuar testleri ile tanılanmış vaka. 

 

YAKIN TEMAS:  

*COVİD 19 tanılı kişi ile aynı evde yaşamak,  

*COVİD 19 tanılı kişi ile fiziksel temasta bulunmak ( Ör: el sıkışmak),  

*COVİD 19 Enfekte sekresyonu ile korunmasız şekilde temas (çıplak el ile üzerine öksürülmüş 

kağıda dokunmak)  

*COVİD 19 tanılı kişi ile 2 metreden daha az mesafede 15 dakikadan daha uzun sürede temasta 

bulunmak. 

*COVİD 19 tanılı kişi ile kapalı ortamda 2 metreden daha az meafede en az 15 dakika 

bulunmak.(sınıf, toplantı salonu, hastane bekleme salonu gibi) 

*Sağlık çalışanı veya diğer kişiler COVİD 19 tanılı kişi ile direkt teması veya laboratuar 

çalışanlarının kişisel koruyucu malzeme kullanmaksızın COVİD 19 tanılı kişinin örneklerine 

direk teması 

*COVİD 19 tanılı kişi ile uçakta tüm yönlerde 2 koltuk mesafede yolculuk yapan kişiler ve bu 

yolculukta kişiye yakın çalışan kişiler, eğer COVİD 19 tanılı kişi enfeksiyon bulguları şiddetli 

ise burada uçakta bulunan tüm kişiler için yakın teması kabul edebiliriz. 
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- Ölü muayenesi ve otopsi öncesinde vakaları WHO sınıflamasına paralel şüpheli, 

muhtemel, kesin veya enfeksiyon ile ilgisi olmadığı şeklinde araştırma yaparak risk 

analizini belirlemeye çalışmak uygundur.  

- Şüpheli, muhtemel ve kesin vakalar yüksek risk taşır.  

- Travmatik veya non travmatik ölümlerde de enfeksiyon somut tıbbi belgelerle 

dışlanmadıysa şüpheli vaka olarak kabul edilmelidir.  

- Şüpheli cesetler enfekte cesetler gibi kabul edilmelidir. Morgda veya olay yerinde 

yapılacak ölü muayene işleminde alınacak sağlık personelinin kişisel güvenlik 

tedbirleri otopsi sırasında alınacak tedbirler ile aynıdır. 

Diğer coronavirus türlerinden bildiğimiz kadarıyla SARS-CoV-2 de büyük olasılıkla 

enfekte bir kişiyle yakın temas (2 metre veya daha az) olduğunda bulaşır.  

İnsanların SARS-COV-2'u yayabileceği iki ana yol vardır: 

1- Enfekte bir kişiyle 2 metreden yakın mesafede bulunulması ve damlacıkların akciğere 

inhalasyon yoluyla taşınması  

2- Enfekte bir kişinin solunum salgılarıyla kontamine olmuş yüzey objeye ya da eline 

dokunulduktan sonra el ile ağız, burun, gözlere temas.  

 

COVİD-19 salgın ortamında olay yerinde adli ölü muayenesi nasıl yapılmalıdır? 

 

 

Covid-19 hastaları için kesin tanı, olası tanı kriterleri, Dünya Sağlık Örgütü, CDC, 

Sağlık Bakanlığı, ATK tarafından tanımlanmış ve sürekli güncellenmektedir.  

  

 Otopside ölenin vücut yüzeyine, giysilere ve çevreye bulamış salgılar risk 

oluşturmaktadır. Virüs günümüzde üst ve alt solunum yolu salgılarında, kan, feçes ve 

gözyaşından izole edilmiştir. Diğer vücut salgılarıyla bulaşıp bulaşmayacağı henüz bilinmediği 

için tüm vücut sıvıları muhtemel bulaş kaynağı olarak kabul edilmelidir.  

- Olay yerine bir ekiple giderken standart KKE ile donanıp gidilmeli, yalnız gidiliyorsa 

bu ekipman hekimin yanında bulunmalı, olay yerine ulaşılır ulaşılmaz giyilmeli. 

- Olay yerinde gereksiz kişilerin dışarı çıkarılması istenmeli. 

- Olay yerine gitmeden bilgi almak mümkün olmadıysa, savcıdan, kişinin yakınlarından, 

olay yeri ekibinden, tıbbi belgelerinden, Covid-19 tanısı veya bulguları olup olmadığı 

hakkında bilgi edinilmeli. 

- Olay yerinde öksürük vb damlacık oluşturan bulguları olan kişilere maske verilmesini 

sağlanmalıBilgiyi kısa birkaç soru veya Soru Formu aracılığıyla edinmeli: ( Kendisi 

veya yakını:  Grip benzeri klinik bulgu, hastane öyküsü, seyahat, TEST yapılmış mı: +/-

, vs.)   

 

Adli olgular: 

1) Covid ve Olası Covid 19 Olgu  ( riskli ortam)  
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2) Herhangi bilgi olmayan olgu   (riskli ortam) 

3) Olası Covid -19 düşünülmeyen (az riskli ortam)  

şeklinde bir ayırım ve yaklaşım önerilse de hastalığın hızlı yayılımı gözetilerek, adli ölü 

muayenesi yapılacak herkes ve her ortam RİSKLİ olarak kabul edilmelidir. 

 

- Mümkünse olay yeri inceleme ve fotoğraflama bittiğinde, cesedin ceset torbasına 

konularak adli otopsi morguna gönderilmesi sağlanmalı. 

- Cesedin olay yerinde muayenesi sırasında damlacık ve aeresol oluşumu söz konusu 

olmadığı için standart KKE  giyilmiş olarak muayenesi tamamlanmalı. 

- Olay yerinde nasofarengeal sürüntü uygulaması alınabilir. Alındıysa talimata uygun 

şekilde alınıp gönderilmeli. 

- Olay yerinde ve cesedin muayenesi sırasında ve sonrasında hekim çevrede hiçbir yere 

ve kimseye temas etmemeye özen göstermeli.  

- SARS-CoV-2 PCR(+) olgularda, “otopsi yapılmaksızın defin esastır” talimatı göz 

önünde bulundurulmalı 

- Defin veya otopsi kararı verilen olguların sevki sırasında ceset torbasına konması 

hatırlatılmalı. 

- Olay Yeri ve Adli Ölü Muayenesi tutanağı olay yerinden uzakta, temiz ortamda 

yapılmalı; bu esnada eldiven takılıp sonra çıkarılmalı, diğer katılanlar da bu yönde 

uyarılmalı. 

- Olay yerinde çıktıktan sonra hekim KKE’ları protokole uygun şekilde çıkarıp atılmasını 

sağlamalıdır. 

 

POSTMORTEM İNCELEMEDE YAKLAŞIM 

Afet, salgın gibi olağandışı koşullarda postmortem incelemeler için normal süreçlerde 

olması gerektiği gibi çalışanların güvenliğini maksimum düzeyde koruyacak, en az risk 

yaratacak, hızlı ve etkili kararlar alınmasını sağlayacak yönergeler hazırlanmalı ve planlamalar 

yapılmalıdır.  

Adli tıp uzmanları ölü muayene ve otopsi işlemlerini kişisel güvenlik önlemlerinin 

sağlandığı uygun ortamlarda gerçekleştirmelidir. Güncel durum ve hastalığın bulaş hızı göz 

önünde bulundurulduğunda her olgu öncelikle olası COVİD-19 olgusu olarak görülmeli, 

yaklaşımı bu yönde geliştirmelidir.  

Değerlendirmeleri yapmak için görevlendirilen uzmanlar, adli tıp uzman ve 

asistanlarının, ölü muayene ve otopsi işlemlerinde görev yapan sağlık çalışanlarının ve ortamda 

zorunlu olarak yer alan görevlilerin ve ölü yakınlarının bulaş riskine karşı korunması, 

sağlıklarının korunması için gerekli önlemleri almalı, bu koşulların sağlanmasını sorumlulardan 

talep etmelidir. Uygun ekipman ve ortamın sağlanması yöneticilerin sorumluluğundadır.  

Ölü muayene ve otopsi işlemlerinde görev yapan çalışanlara 

1.1. Standart enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemleri ve solunum sekresyonları ile 

temas önlemleri konusunda eğitim verilmelidir.  
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1.2. El hijyeni gibi kişisel hijyenin önemi vurgulanmalıdır. Birimde kullanılacak olan, 

maske, eldiven, koruyucu giysi, gözlük, alkol bazlı el antiseptiği ihtiyacı 

kurum/hastane yönetimi tarafından karşılanmalıdır.  

Postmortem değerlendirmelerde “Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi” tarafından 

hazırlanmış yönergeler dikkate alınmalıdır.  

Covid-19 pandemisi sürecinde yaşanan ölümlerde, salgının gerçek boyutlarını anlamak ve 

bulaşa karşı etkili önlemler alabilmek için vakaların doğru tanı alması ve bulaş yollarının 

öğrenilmesi önem taşımaktadır. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ve CDC 

tarafından yayınlanan rehber ve algoritmalar takip edilebilir. 

Dünya Sağlık Örgütü ve “Royal College of Pathologists” SARS-CoV-2’un ölmüş kişilerde 

bulaş riskinin Kolera ve Ebola kadar yüksek olmadığını belirtilmektedir. Bununla birlikte ölü 

muayenesi ve otopsiler “tehlike grubu 3” (HG3) protokollerine uygun olarak önlem alınmalıdır.  

Covid-19 tanısında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu “olası vaka” ve “kesin vaka” tanımları 

dikkate alınmalıdır. Sağlık Bakanlığı web sitesinde aralıklarla güncellenen bilgilere 

ulaşılabilmektedir. (https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/covid19). 

Covid-19’un bir pandemiye dönüşmesi nedeniyle tüm ölüm olgularında SARS-CoV-2’un 

var olabileceği dikkate alınmalıdır. 

 Ölümün meydana geldiği ve ölü muayenelerinin yapıldığı ortama giderken ulaşım 

sürecinden itibaren gerekli kişisel korunma sağlanmalı, cenazeden örnek alınması veya 

otopsi amacıyla bir merkeze yönlendirilebileceği olasılığı dikkate alınarak bu amaçla 

kullanılacak malzeme hazır edilmelidir (kişisel korunma ve kullanılacak malzemelerin 

özellikleri kişisel korunma bölümünde yer almaktadır). 

 Ölümle ilgili bilgi edinme sürecinde kişilerle yapılan görüşmelerde kişisel korunmayla 

ilgili önlemler alınmalıdır.  

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

Kurulunun "OLASI VAKA" kriterleri göz önüne alınarak vakanın olası vaka olup 

olmadığı değerlendirilir. 

 Kasıt, ihmal veya bu hususlarla ilgili bir şüphenin bulunmayıp defin kararı verilen 

olgularda ayrıntılı dış muayene ve tüm vücut radyolojik incelemesi yapılır. Ölenin 

kimliği, ölüm nedeni ve zamanı belirlendikten sonra İl Sağlık Müdürlüğüne ve 

Mezarlıklar Müdürlüğüne bildirimde bulunularak defin işlemleri için cenaze ölenin 

yakınlarına teslim edilir. Defin sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar hatırlatılır. 

  “Olası vaka” kriterlerini taşıyan vakalardan Covid-19 için örnek alınır. Örnek sonuçları 

alınana kadar ölüler uygun bir merkeze veya bunu için hazırlanmış yerlere taşınır. 

 

Örnek alma ve biyogüvenlik önlemleri nelerdir? 

 

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

Galoş, N95/FFP3 özellikli maske, tek kullanımlık sıvı geçirmez önlük). 

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/covid19
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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 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.  

 Ölü muayenesi yapıldıktan sonra bulaş riskini en aza indirmek için sonuçlar birime 

ulaşana kadar ceset üzerinde herhangi bir işlem yapılmaz. Cenaze teslim edilene kadar 

+4°C şartlarındaki morgda veya soğuk hava deposu/dolabında bekletilir. 

 Vakalarda otopsi endikasyonu gözden geçirilir. Otopsi yapılmaksızın defin esastır. 

Örneklerden elde edilen sonuçlara göre “Covid-19 olmadığı saptanan ve ani 

beklenmedik şüpheli ölüm olarak değerlendirilen ölümlerde” ölenin kimliği, ölüm 

nedeni ve zamanı” belirlendikten sonra İl Sağlık Müdürlüğüne ve Mezarlıklar 

Müdürlüğüne bildirimde bulunularak defin işlemleri için cenaze ölenin yakınlarına 

teslim edilir. 

SARS-COV-2  Pozitif Vakalar için 

 Otopsinin mutlaka yapılması gereken durumda otopsi kesinlikle negatif basınçlı otopsi 

salonlarında yapılmalıdır. 

 Otopsi yapılmasına kararı verilen durumlarda COVID-19 OTOPSİ PROTOKOLÜ (Ek-

2) uygulanır. 

 “Olası vaka” kriterlerine uyan ancak yapılan PCR incelemesinde negatif sonuç alınan 

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

 

Otopsi ortamında biyogüvenlik önlemleri nelerdir? 

 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. 

 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 talimatına uygun olarak 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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 Yıkama alanının yoğun sekresyonlar ile kontamine olması nedeni ile 1/10 çamaşır suyu 

veya klor tablet (ürün önerisi ile) ile dezenfekte edilmelidir. 

Tıbbi atıkların yönetimi nasıl yapılır? 

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. 

Ek Okuma Önerileri 

 Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi Covıd-19 Otopsi Talimatı  

 2019-Ncov (COVID-19) Otopsi Protokolü 

 

ÖLÜ MUAYENESİ VE OTOPSİLERDE KİŞİSEL GÜVENLİKLE İLGİLİ HUSUSLAR 

Olası ya da şüpheli tüm olgularda çift ceset torbası kullanılır. Ceset torbasından 

çıkarılmadan tercihen negatif basınçlı ayrı bir odaya, negatif basınçlı oda bulunmaması 

durumunda diğer vakalardan ayrı, sadece örnek alacak personelin gireceği sonradan hava 

dezenfeksiyonu yapılabilecek ayrı bir odaya alınır.   

Hapsırma, öksürme solunum aktivitesi göstermediği için cesetten sadece nasal ya da 

orofarinjeal swab alınacaksa negatif basınçlı oda gereksinimi yoktur.WHO’nun 24 Mart 2020 

tarihli “Infection Prevention and Control for the safe management of a dead body in the context 

of COVID-19” isimli yayınıyla Covid-19’un ebola, kolera gibi hastalıklara benzer enfeksiyon 

olmadığı belirtilmiştir. Sadece enfekte olmuş akciğerlerin otopsi esnasında düzgün diseke 

edilmemesi bulaştırıcı olabilir denmiştir. Onun haricinde kadavraların bulaştırıcı olmadığı 

belirtilmiştir. Bu nedenle postmortem cenazelerin bekletilme süresi ile ilgili bir bilgi 

bulunmamaktadır. 

Cesedin bulunduğu odada ve otopsi salonunda sağlık personeli ve Cumhuriyet Savcısı dışında 

kimse bulunmaz. Taraf avukatı, taraf uzmanı bulunması gerekiyorsa kendileri ile olumsuzluklar 

konuşulur. Mutlaka aydınlatılmış onamları alınır. 

Sağlık personeli de mümkün olan en az sayıda tutulur. 

Otopsi salonunun kapısı kapalı tutulur. Örnek alma kap ve tüpleri hazır bulundurulur. 

Üzerlerinde standart etiketin yanında “2019-nCoV (+)” ibaresi konulur. Materyallerin  mümkün 

olduğunca biogüvenlik kabinleri içinde saklanması gereklidir. 

Olgu otopsi başlamadan önce ve bittikten sonra teslime kadar çift ceset torbası içinde tutulur.  

Tüm sağlık personeli olgunun durumuna göre aşağıdaki koruyucu donanımları kuşanır. 

 

Kişisel Koruyucu Malzeme Önerileri (KKM) : Aşağıdaki donanım minimum donanımdır 

(Ayrıca Bkz. Tablo-1): 

 Cerrahi non steril eldiven 

 Otopsi yapılıyorsa kalın eldiven 

 Cerrahi alt üst takım 

 Su geçirmez kullan – at önlük 

 N95 (FFP-2) ya da FFP3 maske 



COVID-19 BİLGİLENDİRME REHBERİ-2   
 

 Koruyucu gözlük 

 Yüz, göz, burun ve ağızın hepsini kaplayacak şekilde şeffaf plastik siperlik 

 Galoş ve çizme 

 

Olası ya da tanı almış olgularda otopsi sırasında Motorlu Hava Temizleme Respiratörü 

kullanılması önerilir. Otopsilerin ise negatif basınçlı odada yapılması sağlanmalıdır.  

Kısmi Respiratör Mekanizmalı Donanım (KRM): 

Bu ifade, KKM’ye ek olarak Motorlu Hava Temizleme Respiratörünin başlık kısmı olmadan 

kullanılmasını ifade eder. 

Tam Respiratör Mekanizmalı Donanım (TRM): 

Bu ifade, KKM’ye ek olarak Motorlu Hava Temizleme Respiratörünin başlık kısmı ve tan delta 

suit tulum giyilmesini anlatır.  

 

Otopsi Prosedüründe alınması gereken güvenlik önlemleri: 

Tüm personel bulaşıcı enfeksiyon otopsisi konusunda eğitilmiş olmalı ve bu eğitim 

belgelendirilebilmelidir. Sadece Covid değil, tüm enfeksiyon otopsilerinde, otopsi sırasında şu 

yaklaşıma uyulması önerilir: 

 Künt uçlu makaslar ve Künt uçlu PM40 bistüri bıçağı tercih edilmelidir. 

 Çalışılan bölgede keskin aletler minimumda tutulmalıdır ve sadece tek sağlık personeli 

işlem yapmalıdır. 

 Fikse olmamış organlarrın tablada kesilmesi gerekirse kesim sırasında elle tutulmaması, 

yardımcı bir tutacak materyal kullanılarak kesilmesine ve örnek alınmasına dikkat 

edilir. 

 Testere kullanımında toz aspirasyonu yapılan modeller tercih edilmeli ve el koruyucusu 

olmalıdır. 

 Kullanılan iğneler tekrar kılıflarına sokulmamalıdır, doğrudan tıbbi atık kovasına 

atılmalıdır. 

 Otopside çizme giyilmelidir. Çizme temin edilemeyen durumlarda galoş kullanılacak 

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

 Otopside kirli yaralanmaları önlemek amacıyla tercihen kesilmeye dirençli eldiven 

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

 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.  

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

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

bulaştırılmaması için üst düzey gayret gösterilir. 

 Otopsi insizyonları sık aralıklarla dikilerek kapatılır . 

 Kapatılan ceset basınçlı olmayan bir sıvı ile ve yüzey dezenfektanı kullanılarak 

temizlenir ve kurutulduktan sonra ceset torbasına konulur 

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

otopsi sedyesinin tekerlekleri yüzey dezenfektanı ile temizlenir 

 Otopsi odasında bulunan personelin çizmeleri yüzey dezenfektanı ile temizlenir 
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 Cesedin üzerinde bulunduğu sedye otopsi odasının dışındaki bir personel tarafından 

dışarı alınır.  

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

otopsi sedyesinin tekerlekleri yüzey dezenfektanı ile temizlenir. 

 Otopsi odasında bulunan personelin çizmeleri yüzey dezenfektanı ile temizlenir 

 Cesedin üzerinde bulunduğu sedye otopsi odasının dışındaki bir personel tarafından 

dışarı alınır.  

 Otopsi odasından çıkışta mutlaka ikinci bir ceset torbasına daha konulur. Ceset 

torbasının üzerine “2019-nCoV (+) / CORONAVİRUS (+)” ibaresi olduğu kontrol 

edilir. Ceset defin işlemleri tamamlanıncaya kadar soğutmalı ceset saklama dolabına ya 

da soğuk odaya alınır.  

1- Otopsi sırasında giyilmiş olan koruyucu kıyafetler çıkarılarak otopsinin yapıldığı odada 

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

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

basınçlı/tazyikli su akışını sağlayan su tabancaları kullanılmaz.  

3- Yüzey ve masa temizliğinin ardından tekniker otopsi sırasında giymiş olduğu önlüğü 

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

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

alınır. 

5- Terminal hava dezenfeksiyonu işlemine başlanır. Bu sırada otopsi odasının 

havalandırma ile ilişkisi kesilir ve terminal hava dezenfeksiyonu süresince girilmemek 

üzere otopsi odası terk edilir. 

 

Otopsi esnasında çift eldiven kullanılması önerilmektedir. Rutin pratiklerde adli tıp 

uzmanlarının tek eldiven kullanması yaygın bir durum olmakla birlikte, bu koşullar altında adli 

tıp uzmanlarının da kıyafetleri çıkarırken kontaminasyon riskini azaltmak için çift eldiven 

kullanması uygun olacaktır.  

Otopsi sonrasında ortam temizliği hakkında Adli Tıp Morg İhtisas Dairesi tarafından 

gönderilen Covid-19 Otopsi talimatında; ekipmanın en az %70’lik etil alkol ile ya da malzeme 

üretici firmasının talimatına uygun olarak dezenfekte edilmesi uygun olacaktır.  

 Dezenfekte edilen ekipmanın kurutulması gerekmektedir.  

 Otopsi yapılan oda terminal hava dezenfeksiyon talimatına uygun olarak dezenfekte 

edilir. 

 Dezenfeksiyon ve havalandırma işlemleri tamamlanıncaya kadar içeri personel girişi 

engellenir.  

 

Özel Durumlar 

Ceset ile teması artıracak bir girişim olduğu için tahnit önerilmez 

60 yaş üzeri veya immunsuprese kişilerin ceset ile temasına izin verilmez. 
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Tablo-1. Çeşitli senaryolara göre koruyucu ekipman kullanımı.  

●: Zorunlu ekipman, ○: bulunması tercih edilen ekipman 

 TKD KRM TRM 

Şüphe bulunmayan rutin otopsi ●   

Olaıs olguya ait biyolojik örnekleme yapılması  ya da dış 

kaynaklı örneğin teslim alınması 

● ○  

CT odasına girişler ● ○  

CT operatörü (operatör odasında) ●   

Olası ya da tanılı olguda otopsi ●  ○ 

Olası ya da tanılı olguda otopsi salonundan ceset teslimi ●  ○ 

 

İşlemler tamamlandığında, tek kullanımlık niteliğikte olmayan tüm materyalin, cihazların ve 

kullanılan muayene odası / otopsi salonunun dezenfeksiyonu gerekir.   

 

 

Tespit Varsa Bildirim Nasıl Yapılır, Ölü muayenesi/Otopsi nasıl yönlendirilir? 

 Otopsi başlamadan önce alınan örnekler İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilir. İl Sağlık 

Müdürlüğü örneklerde Covit-19 olup olmadığı yönünde araştırma yaptıktan sonra 

otopsi yapılacak olan merkeze haber verir (Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Morg İhtisas 

Dairesine gelen olgular için doğrudan test yapılır). Gelen sonuca göre İstanbul Adli Tıp 

Kurumu’nun hazırlamış olduğu COVID-19 otopsi talimatı ve iş akışı şemasına uygun 

değerlendirme yapılmalıdır.  

 Covid -19 (+) ve otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesine 

gönderilmesine karar verilen olguların öncesinde hazırlıklar ve önlemler açısından Adli 

Tıp Kurumu’na bildirimi önemlidir. 

 Eğer vaka “olası vaka” ise burundan ve boğazdan sürüntü örneği alınarak SARS-CoV-

2 çalışılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü’ne ilgili formla birlikte (Şekil-1) götürülmelidir. 

Sürüntü alınma işlemi esnasında odada sağlık personeli haricinde kimse 

bulunmamalıdır. Tabutun kapağı sadece sağlık personeli tarafından açılmalıdır. Alınan 

örneklerin sonuçları gelene kadar cenazeler morgta bekletilmelidir. 

 Cenaze Adli Tıp Kurumu’na bağlı birimlere (morg) geldikten sonra; mümkünse diğer 

cenazelerden ayrı bir odaya alınmalı, örnek alınma ve bekletilme süreci bu ayrı odada 

geçmelidir. Bu süre içerisinde bu odaya sağlık personeli (adli tıp uzmanı ve tekniker ) 

haricinde kimse girmemelidir. 

 Bu süreç içinde (gerek örnek alınması ve gerek otopsi esnasında) eğitim alan kişiler de 

dahil olmak üzere  (Fakülte ya da yüksek okul öğrencileri, stajyer hakim savcı vb) 

görevli personel dışındaki kişilerin ortamda bulunmaması esastır.  

 Sonrasında Adli Tıp Morg İhtisas Dairesi tarafından gönderilen Covid-19 Otopsi 

talimatının ekinde yer alan formun doldurulması gerekmektedir. Bu form 

doldurulduktan sonra adli tıp uzmanı hekim vakanın olası vaka mı kesin vaka mı 

olduğuna karar vermelidir. 

 Eğer vaka “kesin vaka” kategorisinde ise savcılığa telefonla bilgi verilmeli otopsi 

yapılmasının gerekip gerekmediğine savcı ile birlikte karar verilmelidir. 
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 Kesin vakada otopsi kararı verilmez ise Covid-19 tanısıyla defin işlemi yapılmalıdır. 

 Kesin vakada otopsi yapılmasına gerek görülürse otopsinin negatif basınçlı odada 

yapılması gerektiğinden cenaze İstanbul Adli Tıp Kurum Başkanlığı Morg İhtisas 

Dairesine gönderilmelidir. 

 Sonuçlar SARS-CoV-2 negatif gelirse yine olası vaka olarak değerlendirilmeli otopsi 

Adli Tıp Morg İhtisas Dairesi tarafından gönderilen Covid-19 Otopsi talimatları 

doğrultusunda yapılmalıdır. 

 

 

Şekil-1. Alınan örneklerle birlikte il sağlık müdürlüğüne gönderilecek Vaka Bilgi Formu 

Otopsi işlemi ile ilgili olarak dikkat edilecek husular nelerdir? 

 Otopsi işlemlerinde süreç ölü muayenesi işlemi ile başlamaktadır. Ölü muayene 

işlemlerinde; prosedürler farklılık göstermekle birlikte, olay yerinde ya da hastanelerde 
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yapılan ölü muayene işlemlerine nöbetçi adli hekim (Aile hekimleri,  Toplum sağlığı 

Merkezinde görevli doktorlar) ve adli tıp uzmanları katılabilmektedir. 

 Olay yerinde ölü muayenesini yapan hekim uygunsuz koşullarda transfer yapılmasını 

önlemeye yönelik görevlileri uyarmalıdır.  

 Olay yerinden ölü muayenesi yapılacak yere cenazenin taşınması ile ilgili henüz 

yazılmış yönetmelik bulunmamakla birlikte T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel 

Müdürlüğünün “Morg ve Defin Hizmetlerine Yönelik Alınacak Tedbir ve Önlemler” 

(Şekil-2) başlıklı karar kapsamında cenaze transferlerinin ancak cenaze torbası 

içerisinde tabuta konularak yapılması gerektiği bildirilmiştir. 

 

 

Şekil-2. T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü “Morg ve Defin Hizmetlerine 

Yönelik Alınacak Tedbir ve Önlemler” 
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SARS-COV-2 BULAŞMASINI VE YAYILMASINI ÖNLEMEK İÇİN YAPILMASI 

GEREKENLER  

1- Çalıştığınız iş yerinin temiz ve hijyenik olduğundan emin olun 

a. Yüzeyler (masa vb) ve objeler (telefon, klavye vb) düzeli olarak dezenfektan ile 

silinmelidir. Çünkü kontamine olmuş yüzeylerle temas virusun yayılmasını 

hızlandırmaktadır. Yüzeyler temizlenirken tek kullanımlık bezler ya da kağıt 

mendiller kullanılmalıdır. 

2- Düzenli el yıkama konusu teşvik edilmelidir. (Su ve sabunla en az 20 sn) 

a. El dezenfektanları iş yerinin önemli noktalarına konulmalı ve dolu olup 

olmadığı düzenli olarak kontrol edilmelidir. 

b. El yıkamayı teşvik eden posterler iş yerinin girişine ve diğer önemli yerlerine 

asılmalıdır. 

c. El yıkamanın önemi toplantılarda ve görüşmelerde dile getirilmelidir, diğer 

birimlerle iş birliği sağlanmalıdır. 

d. Bütün personelin el yıkamak için su ve sabuna erişiminin olduğundan emin 

olunmalıdır. Çünkü el yıkama eldeki virüsleri öldürerek yayılmalarının önüne 

geçmektedir. 

3- İş yerinin düzenli havalandırılması teşvik edilmelidir. 

a. Solunum havasının temiz olmasının önemi hakkında posterler iş yerinin önemli 

yerlerine asılmalıdır. 

b. Solunum havasının temiz olmasının önemi toplantılarda ve görüşmelerde dile 

getirilmelidir, diğer birimlerle iş birliği sağlanmalıdır. 

c. İş yerinde burun akıntısı veya öksürük şikayeti oanlar için  maske ve medil 

olduğundan emin olun. Bu maske ve medillerin hijyenik olarak atılması için 

kapalı kutular olduğundan emin olun. Çünkü temiz solunu havası virüsün 

yayılmasını önler. 

4- Eğer iş yerinizden birinin iş gezisine gitmesi gerekiyorsa; o kişiyi seyahat ederken 

nelere dikkat etmesi gerektiği hakkında bilgi sahibi olabileceği kaynaklara yönlendirin.   

5- Eğer çalışanlar arasında hafif öksürük veya düşük dereceli ateşi (37.3 C veya daha fazla) 

olan kişiler varsa mutlaka evde kalmaları gerektiği konusunda bilgi verilmelidir. Ayrıca 

bu kişilerin, parasetamol / asetaminofen, ibuprofen veya aspirin gibi basit ilaçlar dahi 

almış olsalar semptomları baskılayabileceğinden evden çalışmaları önerilir. 

a. Hafif COVID-19 semptomları olsa bile tüm çalışanların evde kalmaları gerektiği 

mesajını verilmelidir. 

b. İş yerinize bu konu hakkında bilgilendirme posterleri asın ve bunları 

yaygınlaştırın. 

c. Bu konularla ilgili posterler ve diğer mesajlar konusunda yerelinizdeki il sağlık 

müdürlükleri bir yöntem geliştirmiş olabilir, onlarla temas halinde olun. 

d. Çalışanlara bu sefer hastalık izni olarak sayabileceklerini açıklayın. 

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından 

İdari İzin konulu 13 Mart 2020 Genelge’sinde özellikle kronik hasta, hamile ve 60 yaş üzeri 

çalışanlarla ilgili idari izin verilmesi gerektiği belirtilmiştir. 
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Bu koşullar altında bu genelgelerin tüm kurumlarda uygulanması ve adli tıp polikliniklerinde 

acil durumlar dışında (Akut cinsel saldırı, akut cinsel istismar, aile içi şiddet, akut travmatik 

değişimlerin belgelenmesi vb durumlar) hasta kabul edilmemesi önerilir.  
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