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BĐRĐNCĐ BÖLÜM
Kuruluş
Kuruluş:
Madde 1 - Adalet işlerinde bilirkişilik görevi yapmak üzere Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp Kurumu
kurulmuştur.
Bakanlık gerekli gördüğü yerlerde ayrıca kuruma bağlı olarak Adli Tıp Đhtisas Daireleri veya şubeleri
kurabilir.
Görev :
Madde 2 - Adli Tıp Kurumu, mahkemeleri ile hakimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen Adli Tıp
ile ilgili konularda bilimsel ve teknik görüşlerini bildirmekle yükümlüdür.
Kuruma dahil birimler:
Madde 3 - Adli Tıp Kurumu:
a - Adli Tıp Kurumu Başkanlığı;
b - Adli Tıp Başkanlar Kurulu;
c - Adli Tıp Genel Kurulu;
d - Adli Tıp Đhtisas Kurulları;
e - Adli Tıp Đhtisas Daireleri;
f - Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı;
g - Adli Tıp Şube Müdürlüklerinden;
Oluşur.
...........................................................................
Đhtisas Kurullarının görevleri:
Madde 16 - I. Genel Görevleri :
Bu Kanun kapsamına giren işlerde:
a - Bilirkişilerce,
b - Fizik incelemeleri şubesi ile trafik şubesinin tıpla ilgili olmayan raporları hariç olmak üzere Adli
Tıp ihtisas dairelerince,
c - Adli tabiplerce,
Verilip de mahkemeler, Hakimlikler ve savcılıklar tarafından kanaat verici nitelikte görülmeyen ve
birbirleriyle çelişki halinde olduğu belirlenen raporları inceleyip bilimsel ve teknik görüşlerini bildirmek.
II - Özel Görevleri:
a - Birinci Đhtisas Kurulu;
Beşinci Đhtisas Kurulunun görevine girmeyen ölümle ilgili işler ile diğer kurulların görevine girmeyen
işler,
b - Đkinci Đhtisas Kurulu;
Müessir fiiller, adabı umumiye ve nizamı aile aleyhine işlenen cürümler,ırkın tümlüğü ve sağlığı
aleyhine işlenen cürümler,
c - Üçüncü Đhtisas Kurulu;
Đkinci Đhtisas Kurulunun görevine girmeyen Sosyal Sigortalar Đş Kanunu ile ilgili olaylar,
maluliyetler, meslekte kazanma gücü kaybı, meslek hastalıkları ve mesleki kusurlar, hürriyeti tahdit

eden cezaların tehiri sebepleri, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebepleri ile belirli kişilerin
cezalarının hafifletilmesi veya kaldırılmasına ilişkin işlemler,
d - (Değişik: 26/3/1987 - 3334/3 md.) Dördüncü Đhtisas Kurulu:
Cezai ehliyet veya bunu kaldıran veya hafifleten sebepler ile hukuki ehliyetin tespiti, Türk Ceza
Kanununun 403 ve 404 üncü maddelerinde yazılı uyuşturucu maddeleri kullanan kimselerin alışkanlığı
ile ilgili iptila derecesinin tayini,hacir altına alınma, fiile mukavemet edilip edilmeyeceği hususlarının
tespiti.
e - Beşinci Đhtisas Kurulu;
Zehirlenmelerle, allerji ve immünolojiye, ilaç kimyasına, alışkanlık yapan diğer maddelere ilişkin
işler; nesep tayinine ilişkin işler umumun sıhhatine, yenecek ve içilecek şeylere ilişkin cürümler,
uyutucu ve uyuşturucu maddeler, gıda ve ilaca ilişkin işler,
Hakkında bilimsel ve teknik görüşlerini bildirmek.
..........................................................................
Kimyasal Tahliller Dairesinin görevleri:
Madde 19 - Mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen toksikolojik, gıdai, sınai,
narkotik, ilaç ve diğer çeşitli maddeler ile alkolometrik analizler yapmak ve sonucunu bir raporla tespit
etmek.
........................................................................
Yürürlük:
Madde 38 - Bu Kanun yayımını takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 39 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

