İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü 2016 Mali yılı Döner Sermaye Fiyat listesi
(KDV HARİÇ)

Tetkik Türü

Fiyat TL

Adli Moleküler Genetik İncelemeler
Nesep Tayini ve Leke İdantifikasyonu
Kandan Nesep Tayini (DNA incelemesi yoluyla, kişi başına)
Kan ve Kan lekesinden DNA incelemesi ve identifikasyon (kişi başına)
Sperm lekesinden DNA incelemesi ve identifikasyon (kişi başına)
Doku incelemesinden identifikasyon (kişi başına)
Kemik doku incelemesinden identifikasyon (kişi başına)
Kıl dokusu incelemesinden identifikasyon (kişi başına)
Mitokondrial DNA tiplemesi (Kişi başına)
Çeşitli lekelerden kan, tükürük, semen tayini (her bir örnek için)
Babalık ve diğer akrabalık ilişkileriyle ilgili dosya tetkiki ve mütalaa bildirilmesi
DNA-STR düzeyinde kimerizm takibi (Kemik iliği transplantasyonu sonrası, Her biri)
Y-STR Plus

935,00
475,00
475,00
750,00
935,00
750,00
2000,00
220,00
1100,00
935,00
1000,00

Adli Toksikoloji İncelemeleri
HS/GC –MS ile kanda alkol belirlenmesi
HS/GC –MS ile kanda alkol belirlenmesi (her bir alkol için)
Kanda toksikolojik tarama HPTLC, GC-MS, LC/MS ile
İdrarda toksikolojik tarama HPTLC, GC-MS, LC/MS ile
Saçta toksikolojik tarama HPTLC, GC-MS, LC/MS ile
Mide muhtevasında toksikolojik tarama HPTLC, GC-MS, LC/MS ile
İç organlarda toksikolojik tarama HPTLC, GC-MS, LC/MS ile
Taranan materyalde toksikolojik teyid-doğrulama (her bir madde için GC/MS veya
LC/MS ile)
İlaçlarda ve biyolojik materyalde etken madde belirleme HPTLC, GC-MS,

165,00
85,00
375,00
375,00
450,00
375,00
375,00
120,00
550,00

LC/MS ile

Element taraması biyolojik materyalde (kan,saç, idrar, tırnak ) ICP/MS
Element taraması diğer (insan ve hayvanlara ait gıda ürünleri, toprak, kağıt)
ICP/MS
Element taramasına ek element nicelik belirleme ICP/MS element başına
ICP-MS ile tek element analizi
İdrarda ağır metal taraması ICP/MS mg kreatinin başına değerlendirme
Katı örneklerde (Gıda ,toprak, kozmetik ürün,v.b) Mikrodalga yaş yakma ile
örnek hazırlama

165,00
330,00

HS/GC-MS ile kanda, idrarda veya her tür sıvıda uçucu madde analizi (her biri
için)
HS/GC-MS ile kanda, idrarda veya her tür sıvıda siyanür analizi
Termal desorber ile işyeri vb. her tür atmosferde toksik uçucu madde taraması
Yangın – Patlayıcı Analizi LC/MS ile
Mürekkep yapı analizi (HPTLC)

180,00

100,00
55,00
138,89
60,00

210,00
300,00
350,00
340,00

Narkotik Laboratuvarı İncelemeleri
Toz veya sıvı örnekler içinde esrar, kenevir (100g' a kadar) taraması HPTLC,
GC-MS, LC/MS ile
Toz veya sıvı örnekler içinde Afyon, Morfin, Eroin, Kokain taraması (herbiri
için) HPTLC, GC-MS, LC/MS ile
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265,00
265,00
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Narkotik Laboratuvarı İncelemeleri
GC-MS ileYukarıdaki maddelerin karışımı halinde miktar tayini (herbiri için)
GC-MS ile diğer uyuşturucuların teyidi (her biri için)
Kişilerden alınan ağız, burun, tırnak,sürüntülerde uyuşturucu-uyarıcı taraması
HPTLC, GC-MS, LC/MS ile
Kaplarda uyuşturucu-uyarıcı kalıntısı taraması HPTLC, GC-MS, LC/MS ile
Taraması yapılan söz konusu maddelerin karışım halinde miktar tayini (herbiri
için)
Biyolojik materyalde (pestisid) taraması HPTLC, GC-MS, LC/MS ile
Pestisid taraması (toprak örneklerinde,gıda ürünlerinde, formülasyonlarda v.b.)
HPTLC, GC-MS, LC/MS ile

(devamı)
265,00
265,00
440,00
375,00
265,00
385,00
385,00

Adli Mikrobiyoloji İncelemeleri
Her türlü vücut materyalinden (doku, organ, sıvı, vb.) kültür antibiyogram
Mantar kültürü
Parazit aranması ve tanımlanması
Her türlü materyalden mikrobiyolojik tetkik ve boyama
Her türlü materyalden BK. kültür
Gruber-Widal
Wright
Her türlü mikrobiyolojik gıda incelemeleri (1 parametre)
Her türlü mikrobiyolojik su analizleri (1 parametre)
Tıbbi ürünlere yönelik mikrobiyolojik incelemeler
Malzeme, eşya, v.b. ürünlere yönelik mikrobiyolojik incelemeler (1 parametre)
Ürüne yönelik mikrobiyolojik sterilite kontrolü (Direkt, membran, v.b.)
Entomolojik incelemeler

95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
60,00
60,00
660,00
60,00
660,00
880,00

Adli Patoloji İncelemeleri
Adli fotoğraf (kartla basılmış)
Adli/tıbbi otopsi Gözlemcilik
Mikroskopik iç organ tetkiki (her bir blok)
Tüm beyin doku inceleme (makroskopi ve mikroskopi) örnek başına
Histokimyasal boyama (her bir boyama için)
İmmunohistokimyasal tetkik (her bir test için)
Frozen incelemesi ve yağ embolisi tetkiki
Hazır boyalı preperat ve/veya parafin blok(her bir blok/lam için)
Isırık izlerinin kimliklendirmesi
İskelette kimliklendirme (yaş, ırk, cins)
Kemik muayenesi
Kafatası
Her bir kemik için
Kemikte mikroskopik inceleme (her bir inceleme)
Tam iskelet muayene
Adli amaçlı fizik muayene (en az)
Yaş Tayini (radyolojik + klinik değerlendirmesi)
Her türlü klinik muayene (konsültasyon,her bir uzmanlık dalı için, hekim branşı
yazılmalıdır)
Elbise İncelemesi
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30,00
390,00
30,00
30,00
55,00
70,00
115,00
30,00
100,00
390,00
390,00
45,00
54,00
600,00
50,00
390,00
50,00
210,00
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Adli Belge inceleme
Raporsuz belge inceleme (en az)
Yerinde belge incelemesi (en az)
İmza incelemesi ve raporlama (en az)
El yazısı İncelemesi ve raporlaması (en az)
Diğer belge incelemesi ve raporlama (en az)

300,00
450,00
500,00
500,00
500,00

Dosya tetkiki ve mütalaa bildirilmesi (tüm bölümler için, en az)

600,00

Tez ve Bilimsel amaçlı çalışmalar, özel veya kamu kurumsal toplu talep için istenen analizin
nitelik ve niceliğine göre yukarıda belirtilen fiyatlarda Yönetim kurulu kararı ile indirim
uygulanacaktır.
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