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5. ÖĞRENME	  VE	  ÖĞRETME	  YÖNTEMLERİ	  

	  

6. STANDARTLAR	  
a. Eğitici	  Özellikleri	  
b. Fiziki	  Özellikleri	  
c. Portföy	  

	  

Uzmanlık	  Eğitimi	  Veren	  Birimlerin	  Asgari	  Nitelikleri	  ve	  Standartları	  	  

Eğitici	  	  

(Nitelik	  Ve	  Nicelikleri)	  

Eğitim	   verecek	   kurumda	   en	   az	   2	   akademisyen	   (profesör,	  
doçent	   ve	   en	   az	   üç	   yıllık	   uzman	   olan	   yardımcı	   doçentler)	  
bulunmalıdır.	  	  

Eğitime	  kabul	  edilecek	  uzmanlık	  öğrenci	  sayısı	  ise	  her	  öğretim	  
üyesi	  sayısına	  2	  uzmanlık	  öğrencisi	  olacak	  şekilde	  olacaktır.	  	  

Fiziksel	  	  

(Araç,	  Gereç,	  Donanım	  Ameliyathane,	  Yatak	  Sayısı,	  Vb.)	  

Adli	  Tıp	  Polikliniği	  	  

Otopsi	  salonu	  (hastane	  içinde)	  

Kayıt	  ve	  arşiv	  sistemi	  

Otopsi	  seti	  

Terazi	  
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Fotoğraf	  makinesi	  	  

Işık	  mikroskobu	  

Hasta	  muayene	  masası	  	  

Klinik	  muayene	  için	  gereçli	  tıbbi	  araç/gereç,	  	  

Negatoskop	  

Bilgisayar	  ve	  yazıcı	  

Laboratuar	   incelemeler	   için	   gerekli	   disiplinler	   arası	   desteği	  
sağlayacak	  yapılanma	  

Portföy	  	  

(Hasta	  Çeşitliliği	  ve	  Sayısı,	  Eğitimle	  İlgili	  Numune,	  Test,	  Vb)	  

	  

	  

	  

	  

	  

Çocuk	  ihmal/istismar	  

Suç	  sayılan	  cinsel	  davranış	  mağdurları	  

Yaralanma	  

Maluliyet/Özürlülük	  

Ruhsal	  değerlendirme	  

Yaş	  tayini/kimliklendirme	  

Adli	  ölü	  muayenesi/olay	  yeri	  inceleme	  

Otopsi	  

Bilirkişilik/Dosya	  inceleme	  
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Uygulama	  

Postmortem	  muayene	  ve	  değerlendirme	  

Olay	  yeri	  incelemesine	  katılım	  25	  

Adli	  tıbbi	  otopsi	  uygulamasını	  gerçekleştirme	  100	  

Postmortem	   histopatolojik	   inceleme	   /	   değerlendirmeye	  
katılım	  100	  

Olayla	  ilgili	  fotoğraf	  çekme	  ve	  değerlendirme	  100	  

Adli	  tıbbi	  otopsi	  raporu	  düzenlenme	  100	  

Klinik	  adli	  tıbbi	  değerlendirme	  

Suç	   sayılan	   cinsel	   davranış	   olgularını	   muayeneye	   katılım	   ve	  
değerlendirme	  50	  

Aile	  içi	  şiddet	  muayenesine	  katılım	  ve	  değerlendirme	  50	  

Gözaltı	  muayenesine	  katılım	  ve	  değerlendirme	  25	  

Adli	  psikiyatri	  muayenesine	  katılım	  50	  
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7. ÖLÇME	  VE	  DEĞERLENDİRME	  
a. Ölçme	  Araçları	  

i. Sınavlar	  
ii. Karne	  

b. Değerlendirme	  Ölçütleri	  

	  

8. ASİSTANLIK	  EĞİTİMİ	  İYİLEŞTİRME	  SÜRECİ	  
a. Asistan	  Geribildirimleri	  
b. Eğitimin	  Standardizasyonu	  
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Genel Yetkinlikler Öykü alır

Adli tıbbi dosya inceler
Fizik-Ruhsal Muayene Yapar
Post-mortem muayene yapar
Örnekleme yapar
Bilirkişilik yapar

Mesleki Profesyonellik Bilimsel gelişimini sağlar
Ekip Çalışması Yapar
Çifte sorumluluğunun gereklerini yerine getirir
Kişisel Gelişimini Sağlar
Sağlığın Gelişimini Sağlar
Hekim, toplum sağlığı ve hasta Eğitimi Yapar
Sağlık hukukunu önemser, bu konuda meslektaşlarının 
gelişimine katkı sağlar.
Enfeksiyon Kontrolü Yapar
Hizmet Kalitesini Geliştirir
Hasta ve çevre Güvenliğini Sağlar
Hasta Merkezli Klinik Uygulama Yapar
Zaman Yönetimi Yapar

İletişim
Hasta, hasta Yakınları,yargı ve kollukla, meslektaşları ve 
ekibi ile İyi İletişim Kurar
Kötü Haber Verir
Şikayetleri Karşılar
Tıbbi Hataları Yönetir

Hukuk ve Etik Hasta Mahremiyetini Gözetir
Aydınlatılmış Onam Alır
Yasalara Uygun Klinik ve postmortem Uygulama-
değerlendirme Yapar
Araştırma Etiğine Uyar
Kanıta Dayalı Uygulama Yapar
Mesleki etik ilkelere uyar

Klinik Görevleri Kimliklendirme çalışmasını yönetir. Postmortem muayene ve değerlendirme yapar Öykü alır/Dosya inceler Kimliklendirme yöntemlerini açıklar
Kimliklendirmenin gerektiği durumları sayar
Adli antropolojik ve odontolojik inceleme yöntemlerini 
açıklar
Giyisi ve kişisel eşyaların incelenmesini açıklar

Olay yeri inceler
Bulgu belirler Bulguları açıklar
Lab testi sonuçlarını değerlendirir Lab sonuçları sıralar

Görüntüleme yöntemlerinin önemini açıklar
Görsel belgeleme yapar/yaptırır
Otopsi raporu düzenler

Felaket kurbanı olgularını yönetir. Öykü alır/Dosya inceler Organizasyon şemasını açıklar
Adli antropolojik ve odontolojik inceleme yöntemlerini 
açıklar
Giyisi ve kişisel eşyaların incelenmesini açıklar

Olay yeri inceler
Bulgu belirler Bulguları açıklar
Lab testi sonuçlarını değerlendirir Lab sonuçları sıralar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Görüntüleme yöntemlerinin önemini açıklar

Ayrıcı tanı yapar Ayırıcı tanının önemini ayırt eder
Görsel belgeleme yapar/yaptırır
Otopsi raporu düzenler

Ani beklenmedik ölüm olgularını yönetir Öykü alır/Dosya inceler Epidemiyolojik bilgileri sıralar
Olay yeri inceler Adli tahkikat bilgilerine uygun ayrıntıları açıklar
Bulgu belirler VINDICATE sıralamasını gözden geçirir

Gerekli laboratuar incelemelerini sıralar, gerekliliğini açıklar
Lab testi sonuçlarını değerlendirir
Ayırıcı tanı yapar Ölüme eşlik eden bulguları ayırt eder

ölüm nedeni ve mekanizmasını bulgulara dayandırarak 
açıklar
Ölümün oluş şekline/orijinine ışık tutabilecek bulguları 
açıklar

Görsel görüntüleme işlemlerini yapar/yaptırır
Otopsi raporu düzenler

Künt travmaya bağlı yaralanma olgularını yönetir. Öykü alır/Dosya inceler Epidemiyolojik bilgileri sıralar
Olay yeri inceler Adli tahkikat bilgilerine uygun ayrıntıları açıklar
Bulgu belirler Mekanik kuvvetlerin etki mekanizmalarını açıklar

Yara ve yaralanma oluşumuna etkili faktörleri ve önemini 
açıklar
Künt travma türlerinin makroskopik özelliklerini açıklar
Cilt, cilt altı, kas, iskelet sistemi, vasküler yapılar, sinir 
sistemi ve organ yaraları/ yaralanmalarının sürecini sıralar
Cilt, cilt altı, kas, iskelet sistemi, vasküler yapılar, sinir 
sistemi ve organ yaraları/ yaralanmalarının evrelerini tanır 
ve açıklar
Yaraya bulaşan yabancı cisimleri açıklar
Yara yaşı tayininde kullanılan yöntemleri sıralar ve kriterleri 
açıklar
Antemortem-postmortem yara bulgularını ve ayırt etmede 
kullanılabilecek inceleme yöntemlerini sıralar ve açıklar
Yara /yaralanma komplikasyonlarını açıklar
Travmaya bağlı genel beden sağlığı bozukluğunu ayırt eder 
ve açıklar
Yara /yaralanmayı ağırlaştırıcı bireysel faktörleri açıklar
Ölümün oluş şekline/orijinine ışık tutabilecek bulguları 
açıklar

Gerekli laboratuar incelemelerini sıralar, gerekliliğini açıklar
Lab testi sonuçlarını değerlendirir

Ayırıcı tanı yapar
Yara özelliklerinden künt travmayı meydana getiren alet 
yada kuvvetin ne olduğunu açıklamaya çalışır

Görsel görüntüleme işlemlerini yapar/yaptırır
Yara türlerine göre görsel ayrıntıda özen gösterilecekleri 
sıralar, önemini açıklar

Otopsi raporu düzenler
Klinik adli tıbbi değerlendirme yapar Konsültasyon ister Komplikasyonların yasal sonuca etkisini önemser

Yaralanmanın hastanın duygu durumuna etkisini önemser, 
ortaya konmasını sağlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Ayırıcı tanı yapar
Yandaş sorunların travmanın erken ve geç 
komplikasyonlarından ayırt edilmesini önemser ve sağlar
Yaralanmanın oluş şekline/orijinine ışık tutabilecek 
bulguları açıklar

Rapor düzenler
Travmaya bağlı zararlanma boyutunu değerlendirme 
yöntemlerini sıralar
Adli tıbbi değerlendirmeyi ulusal ve uluslararası kriterlere 
göre açıklar

Keskin alet yaralanma (Kesici/kesici delici/delici/kesici 
ezici aletlere bağlı yaralanmalar) olgularını yönetir Postmortem muayene ve değerlendirme yapar Öykü alır/Dosya inceler Epidemiyolojik bilgileri sıralar

Olay yeri inceler Adli tahkikat bilgilerine uygun ayrıntıları açıklar
Bulgu belirler Alet türüne göre cilt yaralarının özelliklerini açıklar

Travmaya uğrayan dokuların yaralanma durumlarını açıklar
İç organ yaralarını cilt yaraları ile ilişkilendirerek açıklar
Cilt, cilt altı, kas, iskelet sistemi, vasküler yapılar, sinir 
sistemi ve organ yaraları/ yaralanmalarının evrelerini tanır 
ve açıklar

Yaraya bulaşan yabancı cisimleri açıklar
Yara yaşı tayininde kullanılan yöntemleri sıralar ve kriterleri 
açıklar
Antemortem-postmortem yara bulgularını ve ayırt etmede 
kullanılabilecek inceleme yöntemlerini sıralar ve açıklar
Yara /yaralanma komplikasyonlarını açıklar
Yaralanmaya bağlı genel beden sağlığı bozukluğunu ayırt 
eder ve açıklar
Yara /yaralanmayı ağırlaştırıcı bireysel faktörleri açıklar
Ölümün oluş şekline/orijinine ışık tutabilecek bulguları 
açıklar

Gerekli laboratuar incelemelerini sıralar, gerekliliğini açıklar
Lab testi sonuçlarını değerlendirir

Ayırıcı tanı yapar
Hangi cilt yarasına neden olan yaralanmaların ölüm nedeni 
ve mekanizmasına etkili olduğunu ayırt eder açıklar
Yara ve yaralanmayı değerlendirerek buna neden olan 
aleti/aletleri/cisim/vb. açıklar

Görsel görüntüleme işlemlerini yapar/yaptırır
Yara türlerine göre görsel ayrıntıda özen gösterilecekleri 
sıralar, önemini açıklar

Otopsi raporu düzenler
Klinik adli tıbbi değerlendirme yapar Konsültasyon ister Komplikasyonların yasal sonuca etkisini önemser

Yaralanmanın hastanın duygu durumuna etkisini önemser, 
ortaya konmasını sağlar

Ayırıcı tanı yapar
Yandaş sorunların travmanın erken ve geç 
komplikasyonlarından ayırt edilmesini önemser ve sağlar
Yaralanmanın oluş şekline/orijinine ışık tutabilecek 
bulguları açıklar

Rapor düzenler
Travmaya bağlı zararlanma boyutunu değerlendirme 
yöntemlerini sıralar
Adli tıbbi değerlendirmeyi ulusal ve uluslararası kriterlere 
göre açıklar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Ateşli silah yaralanma olgularını yönetir Postmortem muayene ve değerlendirme yapar Öykü alır/Dosya inceler Ateşli silah ve fişeklerinin özelliklerini açıklar

Yaralanmanın özelliklerini açıklar
Yaralanmanın mekanizmasını açıklar
Giriş çıkış yarası özelliklerini açıklar
Av tüfeği yaralanmalarında atış mesafesi tayini yöntemlerini 
açıklar

Olay yeri inceler Giysi inceleme yöntemlerininin önemini açıklar
Bulgu belirler Bulguları açıklar

Mermi trajesi belirlenme yöntemlerini açıklar
Atış mesafesi tespiti yöntemlerini açıklar

Lab testi sonuçlarını değerlendirir Lab sonuçlarını sıralar
Görüntüleme yöntemlerinin önemini açıklar
Giysi inceleme ve atış artığı araştırma yöntemlerininin 
önemini açıklar

Ayrıcı tanı yapar Atipik giriş yaralarının ayırıcı tanıdaki önemini açıklar
Görsel belgeleme yapar/yaptırır
Otopsi raporu düzenler

Klinik adli tıbbi değerlendirme yapar Öykü alır/Dosya inceler Ateşli silah ve fişeklerinin özelliklerini açıklar
Yaralanmanın özelliklerini açıklar
Yaralanmanın mekanizmasını açıklar
Giriş çıkış yarası özelliklerini açıklar

Bulgu belirler Bulguları açıklar
Lab testi sonuçlarını değerlendirir Görüntüleme yöntemlerinin önemini açıklar
Ayrıcı tanı yapar
Görsel belgeleme yapar/yaptırır
Rapor yazar Yaralanmanın ağırlık derecesini açıklar

Patlayıcı madde yaralanma olgularını yönetir Postmortem muayene ve değerlendirme yapar Öykü alır/Dosya inceler Patlayıcı tiplerini ve özelliklerini açıklar
Yaralanmanın özelliklerini açıklar
Yaralanmanın mekanizmasını açıklar
Kimliklendirme yöntemlerini açıklar

Olay yeri incelemesine katılır Olay yerinden delillerin elde edilmesi yöntemlerini açıklar
Olay yeri bulgularının yaralanma mekanizmalarıyla 
ilişkisini açıklar

Bulgu belirler
Patlamanın türü ve patlama noktasına olan uzaklık ile 
oluşabilecek yara türleri arasındaki ilişkiyi açıklar
Bulguları açıklar

Lab testi sonuçlarını değerlendirir Lab sonuçları sıralar
Görüntüleme yöntemlerinin önemini açıklar

Ayrıcı tanı yapar
Görsel belgeleme yapar/yaptırır
Otopsi raporu düzenler

Klinik adli tıbbi değerlendirme yapar Öykü alır/Dosya inceler Patlayıcı tiplerini ve özelliklerini açıklar
Yaralanmanın özelliklerini açıklar
Yaralanmanın mekanizmasını açıklar

Bulgu belirler Bulguları açıklar
Lab testi sonuçlarını değerlendirir Lab sonuçlarını sıralar

Görüntüleme yöntemlerinin önemini açıklar
Ayrıcı tanı yapar
Görsel belgeleme yapar/yaptırır
Rapor yazar Yaralanmanın ağırlık derecesini açıklar
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Taşımacılığa bağlı yaralanma olgularını yönetir Postmortem muayene ve değerlendirme yapar Öykü alır/dosya inceler Yara dinamiklerini sıralar

Bulguları belirler Ölüm nedenleri ve mekanizmalarını sıralar
Sürücü/Yolcu/Yaya yaralarını ve mekanizmalarını açıklar
Emniyet kemerine/Hava yastığına bağlı yaraları ve 
mekanizmalarını sıralar

Lab test sonuçlarını değerlendirir
Alkol - madde alımlarının / verilmesinin etkileri, bunların 
mekanizmaları, sonuçları, miktar - etki ilişkilerini sayar
lab bulgularını sayar

Ayırıcı tanı yapar Sürücünün kim olduğunu gösteren bulguları sıralar
Araç içindeki konumunu yaralanmayı etkisini ayırt eder

Klinik adli tıbbi değerlendirme yapar Komplikasyonu değerlendirir
Tanı - tedavi ve rapor süreçlerinde disiplinler arası 
işbirliğinin önemini ayırt eder

Ayırıcı tanı yapar Sürücünün kim olduğunu gösteren bulguları sıralar
Isıya bağlı yaralanma olgularını yönetir Postmortem muayene ve değerlendirme yapar Öykü alır/dosya inceler Isının insan vücudu üzerine etkilerini açıklar

Bulguları belirler Ölüm nedenleri ve mekanizmalarını sıralar
Yangın anında soluk alıp almadığını gösteren bulguları 
açıklar
Kimliklendirme kriterlerini sıralar

Lab test sonuçlarını değerlendirir
Alkol - madde alımlarının / verilmesinin etkileri, bunların 
mekanizmaları, sonuçları, miktar - etki ilişkilerini sayar
Yangın kolaylaştırıcı/hızlandırıcı maddeleri ve 
mekanizmalarını sayar

Ayırıcı tanı yapar Antemortem/Postmortem yanık ayırımını açıklar
Yanığı taklit eden lezyonları/yaraları sıralar

Klinik adli tıbbi değerlendirme yapar Komplikasyonu değerlendirir
Tanı - tedavi ve rapor süreçlerinde disiplinler arası 
işbirliğinin önemini ayırt eder

Kimyasal yaralanma olgularını yönetir Postmortem muayene ve değerlendirme yapar Öykü alır/dosya inceler Kimyasal silahları sınıflandırır
Kimyasal silahların mekanizma ve etkilerini açıklar

Olay yeri incelemesine katılır Korunma yöntemlerini açıklar
Bulgu belirler Bulguları sıralar
Lab test sonuçlarını değerlendirir Lab sonuçları sıralar
Ayırıcı tanı yapar
Görüntüleme yapar/yaptırır
Otopsi yapar

Klinik adli tıbbi değerlendirme yapar Öykü alır/dosya inceler Kimyasal silahları sınıflandırır
Kimyasal silahların mekanizma ve etkilerini açıklar

Bulgu belirler Bulguları sıralar
Konsültasyon ister Disiplinler arası işbirliğinin önemini ayırt eder
Komplikasyonu değerlendirir Komplikasyonlarının yasal sonuca etkisini önemser
Lab test sonuçlarını değerlendirir Lab sonuçları sıralar
Ayırıcı tanı yapar
Görüntüleme yapar/yaptırır
Rapor yazar Yaralanmanın ağırlık derecesini açıklar

Biyolojik yaralanma olgularını yönetir Postmortem muayene ve değerlendirme yapar Öykü alır/dosya inceler Biyolojik silahları sınıflandırır
Biyolojik silahların mekanizma ve etkilerini açıklar

Olay yeri incelemesine katılır Korunma yöntemlerini açıklar
Bulgu belirler Bulguları sıralar
Lab test sonuçlarını değerlendirir
Ayırıcı tanı yapar
Görüntüleme yapar/yaptırır
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Otopsi yapar

Klinik adli tıbbi değerlendirme yapar Öykü alır/dosya inceler Biyolojik silahları sınıflandırır
Biyolojik silahların mekanizma ve etkilerini açıklar

Bulgu belirler Bulguları sıralar
Konsültasyon ister Disiplinler arası işbirliğinin önemini ayırt eder
Komplikasyonu değerlendirir Komplikasyonlarının yasal sonuca etkisini önemser
Lab test sonuçlarını değerlendirir Lab sonuçları sıralar
Ayırıcı tanı yapar
Görüntüleme yapar/yaptırır
Rapor yazar Yaralanmanın ağırlık derecesini açıklar

Radyasyona bağlı yaralanma olgularını yönetir Postmortem muayene ve değerlendirme yapar Öykü alır/dosya inceler Radyoaktif maddeleri sınıflandırır
Radyasyonun mekanizma ve etkilerini açıklar

Olay yeri incelemesine katılır Korunma yöntemlerini açıklar
Bulgu belirler Bulguları açıklar
Lab test sonuçlarını değerlendirir Lab sonuçlarını sıralar
Ayırıcı tanı yapar
Görüntüleme yapar/yaptırır
Otopsi yapar

Klinik adli tıbbi değerlendirme yapar Öykü alır/dosya inceler Radyoaktif maddeleri sınıflandırır
Radyasyonun mekanizma ve etkilerini açıklar

Bulgu belirler Bulgu açıklar
Konsültasyon ister Disiplinler arası işbirliğinin önemini ayırt eder
Komplikasyonu değerlendirir Komplikasyonlarının yasal sonuca etkisini önemser
Lab test sonuçlarını değerlendirir Lab sonuçlarını sıralar
Ayırıcı tanı yapar
Görüntüleme yapar/yaptırır
Rapor yazar Yaralanmanın ağırlık derecesini açıklar

Nükleer yaralanma olgularını yönetir Postmortem muayene ve değerlendirme yapar Öykü alır/dosya inceler Nükleer silahları sınıflandırır
Nükleer silahların mekanizma ve etkilerini açıklar

Olay yeri incelemesine katılır Korunma yöntemlerini açıklar
Bulgu belirler Bulgu açıklar
Lab test sonuçlarını değerlendirir Lab sonuçları sıralar
Ayırıcı tanı yapar
Görüntüleme yapar/yaptırır
Otopsi yapar

Klinik adli tıbbi değerlendirme yapar Öykü alır/dosya inceler Nükleer silahları sınıflandırır
Nükleer silahların mekanizma ve etkilerini açıklar

Bulgu belirler Bulguları açıklar
Konsültasyon ister
Komplikasyonu değerlendirir Komplikasyonlarının yasal sonuca etkisini önemser
Lab test sonuçlarını değerlendirir Lab sonuçları sıralar
Ayırıcı tanı yapar
Görüntüleme yapar/yaptırır
Rapor yazar Yaralanmanın ağırlık derecesini açıklar

Tıbbi girişim hataları sonucu meydana gelen 
yaralanma/ölüm olgularını yönetir Postmortem muayene ve değerlendirme yapar Öykü alır/dosya inceler Otopsinin önemini açıklar

Bulguları belirler Ölüm nedenlerini ve mekanizmalarını açıklar
Konsültasyon isteme ilkelerini sıralar ve uyar

Lab test sonuçlarını değerlendirir
Ayırıcı tanı yapar Disiplinler arası ilişkinini önemini açıklar ve uyar
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Klinik adli tıbbi değerlendirme yapar Öykü alır/dosya inceler
Hekim görev ve sorumlulukları ile ilgili yasal düzenlemeleri 
sayar
Hekimin cezai/hukuki/idari sorumluluklarını sıralar

Komplikasyonu değerlendirir
Tanı - tedavi ve rapor süreçlerinde disiplinler arası 
işbirliğinin önemini ayırt eder

Ayırıcı tanı yapar Tıbbi hata/kompliksayon ayırmının genel ilkelerini sıralar
Anestezi altında meydana gelen ölüm olgularını yönetir Postmortem muayene ve değerlendirme yapar Öykü alır/dosya inceler

Bulguları belirler Malin hipotermiyi açıklar
Ölüm nedenleri ve mekanizmalarını açıklar

Lab test sonuçlarını değerlendirir
Ayırıcı tanı yapar Disiplinler arası işbirliğinin önemini ayırt eder

Sudan çıkarılmış (ölüm nedenleri, tatlı ve tuzlu suda 
boğulma, dalışa bağlı ölümler, soğuk suda meydana gelen 
ölümler) olguları yönetir Öykü alır/Dosya inceler Suda boğulma tanımı, sıklık, mekanizmasını açıklar

Dalış sonucu ölüm mekanizmasını açıklar
Olay yeri inceler
Bulgu belirler Bulguları açıklar
Laboratuar incelemeleri için örneklemeler yapar, 
sonuçlarını değerlendirir Suda boğulma tanısında kullanılan lab yöntemlerini sıralar
Ayrıcı tanı yapar Tatlı ve tuzlu suda boğulmanın ayırımını açıklar

Suda diğer sebeplerle meydana gelen ölümleri sıralar
Görsel belgeleme yapar/yaptırır
Otopsi raporu düzenler

Klinik adli tıbbi değerlendirme yapar Öykü alır/Dosya inceler
Bulgu belirler Bulguları açıklar
Konsültasyon ister Disiplinler arası işbirliğinin önemini ayırt eder
Laboratuar incelemeleri için örneklemeler yapar, 
sonuçlarını değerlendirir
Komplikasyon değerlendirir Komplikasyonlarının yasal sonuca etkisini önemser
Ayırıcı tanı yapar
Görsel belgeleme yapar/yaptırır
Rapor yazar Yaralanmanın ağırlık derecesini açıklar

Derin hipoksi/anoksi (yetersiz oksijen içeren havayı 
soluma, ağız buruntıkama/tıkanması, yabancı cisim 
aspirasyonu, ası, elle/bağla boğma, travmatik asfiksi, 
otoerotik asfiksi, kimyasal asfiksi) olgularını yönetir Postmortem muayene ve değerlendirme yapar Öykü alır/Dosya inceler Derin hipoksik ve anoksik ölümleri sınıflandırır

Ölüm yöntemlerini mekanizmalarını ve açıklar
Ası yöntemlerini ve tiplerini açıklar
Elle/bağla boğmada mekanizma ve bulguları açıklar
Mekanik asfiksinin diğer tiplerini ölüm mekanizmalarını 
açıklar
Ortam havasındaki zararlı gazların etkisi, ortamdaki oksijen 
miktarındaki azalmanın sonuçlarını sayar
Otoerotik asfiksi yöntemi ile ölüm mekanizmasını açıklar

Olay yeri inceler
Olay ortamında ölüme yol açan ya da katkıda bulunan 
faktörleri sayar

Bulgu belirler Bulguları açıklar
Laboratuar incelemeleri için örneklemeler yapar, 
sonuçlarını değerlendirir Lab sonuçları sıralar

16/26



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Adli	  Tıp,	  v.1.0

23.08.2012'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  8/17

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Ayrıcı tanı yapar
Derin hipoksik ve anoksik ölümlerde postmortem artefakları 
sıralar
Boğma şekillerini ayırt eder
Özellikle çocuklarda ve bilişsel sorunu olan olgularda 
yabancı cisim aspirasyonunu ayırıcı tanıda önemser

Görsel belgeleme yapar/yaptırır
Otopsi raporu düzenler

Klinik adli tıbbi değerlendirme yapar Öykü alır/Dosya inceler
Bulgu belirler Bulguları açıklar
Laboratuar incelemeleri için örneklemeler yapar, 
sonuçlarını değerlendirir
Konsültasyon ister Disiplinler arası işbirliğinin önemini ayırt eder
Komplikasyonları değerlendirir Komplikasyonlarının yasal sonuca etkisini önemser
Ayrıcı tanı yapar
Görsel belgeleme yapar/yaptırır
Rapor yazar Yaralanmanın ağırlık derecesini açıklar

Karbonmonoksit zehirlenmesi olgularını yönetir Öykü alır/Dosya inceler Karbonmonoksit kaynaklarını açıklar
Karbonmonoksitin etkilerini açıklar

Bulgu belirler Bulgu açıklar
Nörolojik defisit mekanizmasını açıklar.

Laboratuar incelemeleri için örneklemeler yapar, 
sonuçlarını değerlendirir Lab sonuçları sıralar
Ayrıcı tanı yapar Ayırıcı tanının önemini ayırt eder
Görsel belgeleme yapar/yaptırır

Konsültasyon ister
Komplikasyonun yasal sonuçlarını açıklar Komplikasyonun 
yasal sonuca etkisini önemser

Rapor yazar
Postmortem muayene ve değerlendirme yapar Öykü alır/Dosya inceler

Bulgu belirler Bulgu açıklar
Olay yeri inceler
Otopsi yapar
Görsel belgeleme yapar/yaptırır

Madde kötüye kullanımı olgularını yönetir Tanı koyma sürecini yönetir Öykü alır / dosya inceler
Madde kötüye kullanımında öyküde dikkat edilmesi 
gerekenleri sayar
Madde kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek hastalıkları 
sayar
Adli olgu bildirim süreci ve ilgili yasal düzenlemeyi açıklar

Fizik ve ruhsal muayene yapar Muayene yöntem ve tekniklerini sıralar
Fizik bakıda dikkat edilecek zararları sayar
Madde kullanımına bağlı ruhsal değişiklikleri sayar

Konsültasyon ister
Tanı - tedavi ve rapor süreçlerinde disiplinler arası 
işbirliğinin önemini ayırt eder.

Laboratuvar incelemeler ister
Alkol - madde alımlarının / verilmesinin etkileri, bunların 
mekanizmaları, sonuçları, miktar - etki ilişkilerini sayar
lab bulgularını sayar

Yasal sorumluluklarını değerlendirir Yasalar tarafından tanımlanan yasaklı maddeleri sayar
Alışkanlık-Bağımlılık kavramlarını ve yasal süreci açıklar
Adli bildirim ve sağlık tedbirinin koşullarını açıklar

Ayırıcı tanı yapar
Komplikasyonları değerlendirir Komplikasyonlarının yasal sonuca etkisini önemser
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Koruma - önleme - rehabilitasyon için yönlendirir Koruma - önleme çalışmalarını sıralar

Kurumlar arası işbirliğini önemser

Rapor yazar
Tanı - tedavi ve rapor süreçlerinde disiplinler arası 
işbirliğinin önemini ayırt eder

Kimyasal ajanlara (CO, alkol, ilaç, koroziv, metal, 
organik çözücü) bağlı zararlanma olgularını yönetir Klinik adli tıbbi değerlendirme yapar Öykü alır/Dosya inceler

Bulgu belirler Bulgularını açıklar
Nörolojik defisit mekanizmasını açıklar

Laboratuar incelemeleri için örneklemeler yapar, 
sonuçlarını değerlendirir Lab testlerini sıralar
Ayrıcı tanı yapar Ayırıcı tanının önemini ayırt eder
Görsel belgeleme yapar/yaptırır

Konsültasyon ister
Komplikasyonun yasal sonuçlarını açıklar Komplikasyonun 
yasal sonuca etkisini önemser

Rapor yazar
Postmortem muayene ve değerlendirme yapar Öykü alır/Dosya inceler

Olay yeri inceler
Otopsi yapar
Görsel belgeleme yapar/yaptırır

Çocukluk çağı (Çocuklarda ani beklenmedik ölüm 
olguları, ani bebek ölümü sendromu (ABÖS), kazaya 
bağlı çocuk ölümleri, çocuğa yönelik istismar) ölüm 
olgularını yönetir

Postmortem muayene - otopsi ve değerlendirme 
yapar Olay yeri incelemesine katılır

Çocukluk çağı kaza ölüm nedenlerini ve ölüm nedenleri 
ışığında çocuklar için risk oluşturan durumları sayar

Öykü alır/dosya inceler Çocukluk çağı ölüm nedenlerini sayar
Bulgu belirler Doğal olmayan ölümlerde bulguları sıralar

Doğal ölümlerde makroskopik ve mikroskopik bulguları 
sıralar

Laboratuar incelemeleri için örneklemeler yapar, 
sonuçlarını değerlendirir

Alkol - madde alımlarının / verilmesinin etkileri, bunların 
mekanizmaları, sonuçları, miktar - etki ilişkilerini sayar
Mağdur - sanık - olay ilişkisinin ortaya konmasında 
biyolojik örneklerin önemini açıklar
Bulaşıcı hastalıklar (özellikle cinsel ), gebelik ve benzeri 
hallerin tanısında kullanılan yöntemleri sayar
Vücut / giysi / ortamdan örnek alma, saklama, gönderme ve 
teslim kurallarını sayar
Histopatolojik, toksikolojik, radyolojik, mikrobiyolojik ve 
olgu özelliğine göre alınması gereken örneklerin önemini 
ayırt eder

Ayırıcı tanı yapar Çocuk istismarına bağlı ölümlerde mekanizmaları açıklar
Doğal ölümlerle doğal olmayan ölümleri ayırt eder

Lezyonların görüntüleme işlemlerini yapar/yaptırır
Otopsi raporunu düzenler Minnesota Otopsi Protokolünü açıklar
Önleme - koruma çalışmalarına katılır Şiddet davranışları, nedenlerini sayar

Çocukluk çağı intihar riski ve kullanılan yöntemleri sayar
Çocuklarda yaralanma ve ölüm için risk oluşturan ortam 
özelliklerini sıralar

Suç sayılan cinsel amaçlı davranışa maruz kalan olguları 
yönetir Klinik adli tıbbi değerlendirme yapar Öykü alır / dosya inceler

Cinsel şiddet, istismar, ihmal, kaza, kaza dışı zarara uğrama 
şekilleri, bulguları ve sonuçlarını sayar
Mağdurla görüşme tekniklerini açıklar
Adli olgu bildirim süreci ve ilgili yasal düzenlemeyi açıklar

18/26



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Adli	  Tıp,	  v.1.0

23.08.2012'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  10/17

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Muayene yapar Muayene ortamı koşullarını sayar

Muayene yöntem ve tekniklerini sıralar
Bulgu belirler Ruhsal ve bedensel bulguları sayar

Zararlanma mekanizmalarını sayar
Laboratuar incelemeleri için örneklemeler yapar, 
sonuçlarını değerlendirir

Alkol - madde alımlarının / verilmesinin etkileri, bunların 
mekanizmaları, sonuçları, miktar - etki ilişkilerini sayar
Mağdur - sanık - olay ilişkisinin ortaya konmasında 
biyolojik örneklerin önemini açıklar
Bulaşıcı hastalıklar (özellikle cinsel ), gebelik ve benzeri 
hallerin tanısında kullanılan yöntemleri sayar
Vücut / giysi / ortamdan örnek alma, saklama, gönderme ve 
teslim kurallarını sayar

Konsültasyon ister
Tanı - tedavi ve rapor süreçlerinde disiplinler arası 
işbirliğinin önemini ayırt eder.

Ayırıcı tanı yapar Zararlanma nedenleri ve mekanizmasını açıklar
Lezyonların görüntüleme işlemlerini yapar/yaptırır
Koruma - önleme - rehabilitasyon için yönlendirir Kademelerine göre koruma - önleme çalışmalarını sıralar

Ailenin korunmasına dair kanunu açıklar
Çocuk koruma kanunu açıklar
Bu konu ile ilgili ulusalüstü yaklaşım ve düzenlemeleri 
açıklar
Kurumlar arası işbirliğini önemser

Postmortem muayene ve değerlendirme yapar Otopsi yapar
Travma olgularında yaklaşım ve değerlendirme kriterlerini 
sağlar

Olay yeri incelemelerine katılır

Kadına yönelik şiddet olgularını yönetir Klinik adli tıbbi değerlendirme yapar Öykü alır / dosya inceler
Kadına yönelik şiddetin tanımı, sıklığı, çeşitleri, bulguları, 
sonuçlarını sayar
Adli olgu bildirim süreci ve ilgili yasal düzenlemeyi açıklar
Mağdurla görüşme tekniklerini açıklar

Muayene yapar Muayene ortamı koşullarını sayar
Muayene yöntem ve tekniklerini sıralar

Bulgu belirler Ruhsal ve bedensel bulguları sayar
Zararlanma mekanizmalarını sayar

Laboratuar incelemeleri için örneklemeler yapar, 
sonuçlarını değerlendirir

Alkol - madde alımlarının / verilmesinin etkileri, bunların 
mekanizmaları, sonuçları, miktar - etki ilişkilerini sayar
Mağdur - sanık - olay ilişkisinin ortaya konmasında 
biyolojik örneklerin önemini açıklar
Bulaşıcı hastalıklar (özellikle cinsel ), gebelik ve benzeri 
hallerin tanısında kullanılan yöntemleri sayar

Konsültasyon ister
Tanı - tedavi ve rapor süreçlerinde disiplinler arası 
işbirliğinin önemini ayırt eder.

Ayırıcı tanı yapar Zararlanma nedenleri ve mekanizmasını açıklar
Lezyonların görüntüleme işlemlerini yapar/yaptırır
Koruma - önleme - rehabilitasyon için yönlendirir Kademelerine göre koruma - önleme çalışmalarını sıralar

Ailenin korunmasına dair kanunu açıklar
Bu konu ile ilgili ulusalüstü yaklaşım ve düzenlemeleri 
açıklar

Postmortem muayene ve değerlendirme yapar Otopsi yapar
Travma olgularında yaklaşım ve değerlendirme kriterlerini 
sağlar

Olay yeri incelemelerine katılır
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Yaşlı istismarı olgularını yönetir Klinik adli tıbbi değerlendirme yapar Öykü alır / dosya inceler
Yaşlı ihmal ve istismarının tanımı, sıklığı, çeşitleri, 
bulguları, sonuçlarını sayar
Adli olgu bildirim süreci ve ilgili yasal düzenlemeyi açıklar
Mağdurla görüşme tekniklerini açıklar

Muayene yapar Muayene ortamı koşullarını sayar
Muayene yöntem ve tekniklerini sıralar

Bulgu belirler Ruhsal ve bedensel bulguları sayar
Zararlanma mekanizmalarını sayar

Laboratuar incelemeleri için örneklemeler yapar, 
sonuçlarını değerlendirir

Alkol - madde alımlarının / verilmesinin etkileri, bunların 
mekanizmaları, sonuçları, miktar - etki ilişkilerini sayar
Mağdur - sanık - olay ilişkisinin ortaya konmasında 
biyolojik örneklerin önemini açıklar
Bulaşıcı hastalıklar ve benzeri hallerin tanısında kullanılan 
yöntemleri sayar

Konsültasyon ister
Tanı - tedavi ve rapor süreçlerinde disiplinler arası 
işbirliğinin önemini ayırt eder.

Ayırıcı tanı yapar Zararlanma nedenleri ve mekanizmasını açıklar
Beslenme bozukluğuna yol açan nedenleri sayar

Lezyonların görüntüleme işlemlerini yapar/yaptırır
Koruma - önleme - rehabilitasyon için yönlendirir Kademelerine göre koruma - önleme çalışmalarını sıralar

Postmortem muayene ve değerlendirme yapar Otopsi yapar
İhmal ve travma olgularında yaklaşım ve değerlendirme 
kriterlerini sağlar

Olay yeri incelemesine katılır
Çocuğa yönelik ihmal ve istismar olgularını yönetir Klinik adli tıbbi değerlendirme yapar Öykü alır / dosya inceler Adli olgu bildirim süreci ve ilgili yasal düzenlemeyi açıklar

Çocuk ihmal ve istismarının tanımı, sıklığı, çeşitleri, 
bulguları ve sonuçlarını sayar.
Mağdurla görüşme tekniklerini açıklar

Muayene yapar Muayene ortamı koşullarını sayar
Muayene yöntem ve tekniklerini sıralar

Bulgu belirler Bedensel ve ruhsal bulgularını sayar
Laboratuar incelemeleri için örneklemeler yapar, 
sonuçlarını değerlendirir

Alkol - madde alımlarının / verilmesinin etkileri, bunların 
mekanizmaları, sonuçları, miktar - etki ilişkilerini sayar
Mağdur - sanık - olay ilişkisinin ortaya konmasında 
biyolojik örneklerin önemini açıklar
Bulaşıcı hastalıklar (özellikle cinsel ), gebelik ve benzeri 
hallerin tanısında kullanılan yöntemleri sayar

Konsültasyon ister
Tanı - tedavi ve rapor süreçlerinde disiplinler arası 
işbirliğinin önemini ayırt eder.

Ayırıcı tanı yapar Zararlanma nedenleri ve mekanizmasını açıklar
Dövülmüş çocuk sendromu, sarsılmış bebek sendromu 
bulgu ve mekanizmalarını açıklar
Beslenme ve gelişim bozukluğuna yol açan nedenleri sayar

Lezyonların görüntüleme işlemlerini yapar/yaptırır

Koruma - önleme - rehabilitasyon için yönlendirir Çocuk koruma kanunu ve çocuk hakları sözleşmesini açıklar
Kademelerine göre koruma - önleme çalışmalarını sıralar

Postmortem muayene ve değerlendirme yapar Otopsi yapar
İhmal-istismar olgularında otopside temel yaklaşım ve 
değerlendirme kriterlerini sayar

Anne ölümü olgularını yönetir Öykü alır/Dosya inceler Anne ölümleri tanımını açıklar.
Anne ölümlerinde doğal ve doğal olmayan nedenleri sıralar.
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Gebeliğin fizyolojik, hormonal ve bedensel değişimlerini 
sayar.
Doğum sürecini, etki eden mekanizmaları, bebek geliş 
şekillerini, zor doğumları, doğumun anne-bebek 
komplikasyonlarını açıklar.
Gebeliğin sonlandırılması ile ilgili yasal düzenleme ve 
koşullarını sayar.

Olay yeri inceler
Anne ölümlerinin orijin, neden, sıklık ve mekanizmalarını 
sayar.

Bulgu belirler
Ölüm orijin, neden ve mekanizmasına göre 
makroskobik/histopatolojik bulguları sıralar.
Doğum travmasına ait bulguları sıralar.

Laboratuar incelemeleri için örneklemeler yapar, 
sonuçlarını değerlendirir

Alkol-madde alımlarının etkileri, mekanizmaları, sonuçları, 
miktar ilişkilerini sayar.
Histopatolojik bulguları sıralar
Görüntüleme ve diğer lab bulgularının önemini açıklar

Ayrıcı tanı yapar Gebelik ve hastalık ilişkilerini açıklar.
Gebelik komplikasyonlarını sayar

Görsel belgeleme yapar/yaptırır
Otopsi raporu düzenler

Düşük, İntrauterin, perinatal ve yenidoğan ölüm 
olgularını yönetir Öykü alır/Dosya inceler

Gebeliğin fizyolojik, hormonal ve bedensel değişimlerini 
sayar.
Matürasyon/canlı doğum/yaşayabilme kriterlerini açıklar.
Düşüklerde/perinatal bebek ölümlerinde otopsiyle ilgili 
yasal düzenlemeyi açıklar.

Olay yeri inceler

Bulgu belirler
Plasentanın gelişim ve düşük/hastalık ile ilgili 
makroskobik/mikroskobik bulgularını sıralar.
Maserasyon bulgularını ve uterus içinde kalış süresine bağlı 
değişiklikleri sayar.

Laboratuar incelemeleri için örneklemeler yapar, 
sonuçlarını değerlendirir

Alkol-madde alımlarının etkileri, mekanizmaları, sonuçları, 
miktar ilişkilerini sayar.
Histopatolojik bulguları sıralar
Görüntüleme ve diğer lab bulgularının önemini açıklar
paternite çalışmalarının önemini açıklar

Ayrıcı tanı yapar Kriminal düşük yöntemlerini açıklar
Düşük nedenlerini sıralar

Görsel belgeleme yapar/yaptırır
Otopsi raporu düzenler

Klinik adli tıbbi değerlendirme yapar Anne muayenesini yönetir Düşük yapan annedeki bulguları sıralar
Annede düşük komplikasyonlarını sıralar

İşkence iddiası olgularını yönetir. Öykü alır/dosya inceler İşkence yöntemlerini açıklar

Fiziksel ve ruhsal muayene yapar
İşkence yöntemlerinin fiziksel ve ruhsal, akut ve geç 
etkilerini sıralar
Ulusalüstü ve ulusal mevzuatı açıklar
İstanbul Protokolünü önemser ve açıklar

Konsültasyon ister Disiplinlerarası işbirliğinin önemini ayırt eder
Laboratuar incelemeleri için örneklemeler yapar, 
sonuçlarını değerlendirir

Alkol - madde alımlarının / verilmesinin etkileri, bunların 
mekanizmaları, sonuçları, miktar - etki ilişkilerini sayar
Lab bulgularını sayar
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Ayrıcı tanı yapar Ayırıcı tanının önemini ayırt eder
Komplikasyonları değerlendirir. Travmanın ruhsal bedensel erken ve geç bulgularını sayar

Postmortem muayene ve değerlendirme yapar Bulgu belirler Bulgularını sayar
Otopsi yapar/rapor düzenler Minesota otopsi protokolünü açıklar

Malnütrisyon/dehidratasyon/beslenme yetersizliği 
olgularını yönetir Klinik adli tıbbi değerlendirme yapar Öykü alır/dosya inceler

Fiziksel ve ruhsal muayene yapar Muayene bulgularını sayar
Bulgu belirler Fiziksel ve ruhsal, akut ve geç etkilerini açıklar
Konsültasyon ister Disiplinler arası işbirliğinin önemini ayırt eder
Laboratuar incelemeleri için örneklemeler yapar, 
sonuçlarını değerlendirir Lab sonuçları sıralar
Ayrıcı tanı yapar Diğer beslenme bozukluklarından ayrımını açıklar
Görsel belgeleme yapar/yaptırır
Komplikasyonları değerlendirir. Komplikasyonlarının yasal sonuca etkisini önemser

Postmortem muayene ve değerlendirme yapar Olay yeri incelemesine katılır
Bulgu belirler Akut ve geç bulgularını açıklar
Otopsi yapar
Görsel belgeleme yapar/yaptırır

Maluliyet(meslekte kazanma gücü azalma oranı 
belirlenmesi)olgularını yönetir Klinik adli tıbbi değerlendirme yapar Öykü alır/Dosya inceler

Fiziksel ve ruhsal muayene yapar Muayene yöntemlerini sıralar
Bulgu belirler

Ayırıcı tanı yapar İş kazaları ve meslek hastalıklarında kusur kavramını açıklar
Konsültasyon ister Disiplinler arası işbirliğinin önemini ayırt eder
Laboratuar incelemeleri için örneklemeler yapar, 
sonuçlarını değerlendirir Lab sonuçlarını sıralar
Görsel belgeleme yapar/yaptırır
Rapor yazar İlgili tüzük ve diğer yasal mevzuatı açıklar

Elektrik akımı ve yıldırımın meydana getirdiği yaralanma 
olgularını yönetir Öykü alır/dosya inceler

Elektrik akımının/yıldırımın özelliklerini ve etkilerini 
açıklar

Fiziksel ve ruhsal muayene yapar
Elektrik akımı ve yıldırımın meydana getirdiği 
yaralanmaların niteliklerini sıralar

Konsültasyon ister
Bulgu belirler Bulguları açıklar
Laboratuar incelemeleri için örneklemeler yapar, 
sonuçlarını değerlendirir Lab sonuçlarını açıklar
Ayrıcı tanı yapar Ayırıcı tanının önemini ayırt eder
Görsel belgeleme yapar/yaptırır
Komplikasyonları değerlendirir. Komplikasyonları açıklar

Komp yasal sonuçlarını açıklar
Komp yasal sonuca etkisini önemser

Rapor yazar
Postmortem muayene ve değerlendirme yapar Öykü alır/Dosya inceler Ölüm mekanizmalarını açıklar

Olay yeri incelemesine katılır
Bulgu belirler Bulguları açıklar
Ayırıcı tanı yapar
Laboratuar incelemeleri için örneklemeler yapar, 
sonuçlarını değerlendirir
Görsel belgeleme yapar/yaptırır
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Otopsi yapar

Gözaltı ölüm olgularını yönetir Öykü alır/Dosya inceler Ölüm nedenlerini açıklar
Olay yeri incelemesine katılır
Bulgu belirler Bulguları açıklar
Ayırıcı tanı yapar Ayırıcı tanının önemini ayırt eder
Laboratuar incelemeleri için örneklemeler yapar, 
sonuçlarını değerlendirir Lab sonuçlarını sıralar
Görsel belgeleme yapar/yaptırır
Otopsi yapar Minesota otopsi protokolünü açıklar

Ceza sorumluluğu için gönderilen olguları yönetir Adli psikiyatrik değerlendirme yapar Öykü alır/ Dosya inceler Ceza sorumluluğu tanımı, ayrımı, sonuçlarını sayar
Ceza sorumluluğunu etkileyecek psikiyatrik tabloları sayar
Ceza sorumluluğunu etkileyecek psikiyatrik dışındaki klinik 
tabloları sayar
Adli olgu bildirim süreci ve ilgili yasal düzenlemeyi açıklar

Ruhsal değerlendirme yapar Ruhsal değerlendirmenin basamaklarını sayar
Yaş gruplarına göre muayene yöntem ve tekniklerini açıklar

Konsültasyon ister
Tanı - tedavi ve rapor süreçlerinde disiplinler arası 
işbirliğinin önemini ayırt eder

Laboratuvar incelemeler ister Psikometrik inceleme tekniklerinin önemini açıklar
Diğer klinik tablolarda ayırıcı tanı için istenecek laboratuar 
incelemelerini sayar

Rapor yazar
Tanı - tedavi ve rapor süreçlerinde disiplinler arası 
işbirliğinin önemini ayırt eder

Hukuki sorumluluk için gönderilen olguları yönetir Öykü alır/ Dosya inceler Hukuk sorumluluğu tanımı, ayrımı, sonuçlarını sayar

Hukuk sorumluluğunu etkileyecek psikiyatrik tabloları sayar
Hukuk sorumluluğunu etkileyecek psikiyatrik dışındaki 
klinik tabloları sayar
Evliik ve boşanma ile ilgili yasal düzenlemeleri sayar

Ruhsal değerlendirme yapar Ruhsal değerlendirmenin basamaklarını sayar
Yaş gruplarına göre muayene yöntem ve tekniklerini açıklar

Konsültasyon ister
Tanı - tedavi ve rapor süreçlerinde disiplinler arası 
işbirliğinin önemini ayırt eder

Laboratuvar incelemeler ister Psikometrik inceleme tekniklerinin önemini açıklar
Diğer klinik tablolarda ayırıcı tanı için istenecek laboratuar 
incelemelerini sayar

Rapor yazar
Tanı - tedavi ve rapor süreçlerinde disiplinler arası 
işbirliğinin önemini ayırt eder

Cinsel fonksiyonun adli tıbbi açıdan değerlendirilmesi 
istenilen “ cinsel aktiviteye katılım ve işlevsellik, cinsiyet 
değiştirme, İnfertilite, impotans, 
sterilizasyon/kastrasyon” olguları yönetir Klinik adli tıp ve psikiyatrik değerlendirme yapar Öykü alır / Dosya inceler Cinsel fonksiyonla ilgili yasal düzenlemeleri açıklar

Cinsel işlevsellik, tanımı ve değerlendirmesini açıklar
Cinsiyet değiştirme ile ilgili yasal düzenlemeleri açıklar

Fiziksel ve ruhsal muayene yapar Muayene yöntem ve tekniklerini sıralar
Fizik bakıda cinsel işlevselliği etkileyen tabloları sayar
Cinsel işlevselliği etkileyen psikiyatrik tabloları sayar

Konsültasyon ister
Tanı - tedavi ve rapor süreçlerinde disiplinler arası 
işbirliğinin önemini ayırt eder

Laboratuvar incelemer ister Laboratuvar tekniklerini sayar
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Ayırıcı tanı yapar

Rapor yazar
Tanı - tedavi ve rapor süreçlerinde disiplinler arası 
işbirliğinin önemini ayırt eder

Adli olgularda laboratuar inceleme örneklerini tanıma, 
alma, saklama ve gönderme işlemlerini yönetir. Postmortem muayene ve değerlendirme yapar

Olgu özelliğine göre örnek(mikrobiyolojik, 
histopatolojik, biyolojik, toksikolojik ve diğer) alır

Postmortem lab incelemeleri ile ilgili temel bilgileri ve 
kullanılan yöntemleri sıralar
Hangi doku, organ ve vücut sıvılarından örnek alınması 
gerektiğini ayırt eder
Laboratuar inceleme örneklerini tanıma, alma, saklama ve 
gönderme işlemleri kurallarını sayar
Postmortem lab sonuçlarını açıklar

Postmortem lab sonuçlarını yorumlar
Klinik adli tıbbi değerlendirme yapar Örnekleme yapar Nasıl ve nereden örnekleme yapıldığını açıklar

Laboratuar sonuçlarını yorumlar
Gömülmüş ceset olgularını yönetir Postmortem muayene ve değerlendirme yapar Öykü alır/Dosya inceler Mezar açma tekniklerini açıklar

Gömülü cesedin yerinin tespitinde kullanılan yöntemleri 
açıklar
Toprağın niteliğinin gömülü ceset üzerine etkilerini açıklar
Adli antropolojik ve odontolojik inceleme yöntemlerini 
açıklar

Olay yeri inceler Organizasyon şemasını bilir
Bulgu belirler Bulguları açıklar
Lab testi sonuçlarını değerlendirir Lab sonuçlarını açıklar
Ayrıcı tanı yapar
Görsel belgeleme yapar/yaptırır
Otopsi raporu düzenler

Bedensel ve ruhsal zararların ağırlık derecelerinin 
belirlenmesi Klinik adli tıbbi değerlendirme yapar Öykü alır, dosya inceler İlgili yasal düzenlemeleri açıklar

Yasa metninde yer alan kavramları tıbbi tanımlarla 
uygunluğunun önemini ayırt eder
Zarar görme / yaralanmaların, yasal tanımına - karşılığına 
uygun zarar ağırlıklarına göre gruplamayı açıklar
Ağırlıkların belirlenmesinde kullanılan uygulama 
kılavuzunu açıklar
Mağdurla görüşme tekniklerini sıralar

Muayene yapar Muayene ortam koşullarını sayar
Muayene yöntem ve tekniklerini sayar

Bulgu belirler
Yaraların mekanizmaları, oluş şekline göre bulguları, yara 
yaşı saptanmasında kullanılan yöntemleri sayar

Laboratuar incelemeleri için örneklemeler yapar, 
sonuçlarını değerlendirir

Hastalıkların belirlenmesi - zarar ağırlığının saptanmasında 
tanısal yöntemleri kullanmanın önemini açıklar

Konsültasyon ister
Tanı - tedavi ve rapor süreçlerinde disiplinler arası 
işbirliğinin önemini ayırt eder.
Konsültasyon isteme ve yorumlama kurallarına uyar ve 
sıralar

Ayırıcı tanı yapar
Yaraların muayene edilmesi ve değerlendirilmesinde dikkat 
edilmesi gereken durumları, yaşanacak sorunları sayar

Lezyonların görüntülenmesini yapar / yaptırır
Adli belge inceleme olgularını yönetir İncelenmesi gereken örnekleri belirler - Belge/yazı/ imza özelliklerini açıklar

Belge/yazı/ imzayı etkileyen faktörleri sıralar
Yazı karakteristikleri ve varyasyonları açıklar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Elde edilen örneklerin uygun laboratuarlara iletilmesini 
önemser ve sonuçlarını açıklar
Karşılaştırmalı belge incelenmesini açıklar
Örneklerin nasıl temin ve tasnif edilmesi gerektiğini sıralar

Klinik Girişim 
Görevleri Postmortem muayene ve değerlendirme Olay yeri incelemesi yapar Olay yeri incelemesine katılır Olay yeri inceleme tekniklerini açıklar

Olay yerinde bulunan savcı ve teknik uzmanlarla 
iletişim sağlar Biyolojik ve diğer kanıtların 
örneklenmesini sağlar Uygun ve doğru bilgi paylaşımı yapar

Olay yerinde uyulması gereken güvenlik ilkelerini sıralar
Örnek alma, saklama, gönderme ve teslim kurallarını sayar

Adli ölü muayenesi yapar Enfeksiyondan korunma ilkelerini sayar ve uyar
Olayın öyküsünde araştırılması gerekenleri sıralar/varsa adli 
dosyadan alınması gereken bilgileri sayar
Adli ölü muayenesi tekniklerini açıklar
Kimliklendirme tekniklerini açıklar
Ölüm sonrası değişiklikleri sayar
Yara ve mekanizmalarını açıklar
Postmortem intervalde kullanılan yöntemleri açıklar

Ceset/ilgili kanıtların görüntülemesini sağlar Görüntüleme tekniklerini açıklar
Adli otopsi yapılması kararını verir Adli otopsi kararı kriterlerini sayar

Otopsi yapar Otopsiye hazırlık yapar Otopsinin zamanlaması ve yönetimini açıklar
Enfeksiyondan korunma ilkelerini sayar ve uyar
Kayıt-dokümantasyon kriterlerini sıralar
Olayın öyküsünde araştırılması gerekenleri sıralar/varsa adli 
dosyadan alınması gereken bilgileri sayar

Otopsi tekniklerini uygular Adli otopsi tekniklerini açıklar
Disiplinler arası işbirliğinin önemini açıklar ve uyar
Tanı testlerini sıralar/akılcı test seçimine uyar
Biyolojik ve diğer kanıtların örneklenmesini sıralar
Örnek alma, saklama, gönderme ve teslim kurallarını sayar

Bulguları değerlendirir ve ayırıcı tanı yapar Kimliklendirme tekniklerini açıklar
Ölüm sonrası değişiklikleri sayar
Yara ve mekanizmalarını açıklar
Konsültasyon isteme ilkelerini sıralar ve uyar
Tanı test sonuçlarını yorumlar

Adli otopsi raporu hazırlar
Ulusal/Uluslar arası düzenlemelere göre adli otopsi raporu 
yazma ilkelerini sıralar

Klinik adli tıbbi değerlendirme yapar Rapor yazar Öykü alır/dosya inceler
Cinsel şiddet, istismar, ihmal, kaza, kaza dışı zarara uğrama 
şekilleri, bulguları ve sonuçlarını sayar
Adli bildirim süreci ve ilgili yasal düzenlemeyi açıklar.

Muayene yapar. Mağdurla görüşme tekniklerini açıklar.
Muayene yöntem ve tekniklerini sıralar.
Muayene ortamı koşullarını sayar.

Bulgu belirler Olgu özelliğine göre bulguları sayar

Örnekleme yapar.
Vücut/giysi/ortamdan örnek alma, saklama, gönderme ve 
teslim kurallarını sayar.

Konsültasyon ister. Disiplinler arası işbirliğinin önemini açıklar

Lab test sonuçlarını değerlendirir.
Cinsel ilişki/saldırı sonrası ve süreçte meni, gebelik- 
enfeksiyon tanısında kullanılan lab. Testlerini açıklar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Alkol-madde alımlarının etkileri, mekanizmaları, sonuçları, 
miktar ilişkilerini sayar.

Ayırıcı tanı yapar Ayırıcı tanı kriterlerini sıralar ve önemini açıklar
Bulguların görüntülenmesini sağlar Görüntüleme tekniklerini açıklar
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