İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü
2021 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)
Ağız içi Swapta 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)
Ağız içi Swaptan DNA incelemesi ve identifikasyon (kişi başına)
Doku incelemesinden identifikasyon (kişi başına)
Kemik doku incelemesinden identifikasyon (kişi başına)
Kıl dokusu incelemesinden identifikasyon (kişi başına)
Mitokondriyal 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
X-STR
Diğer analiz türü (en az)
Fenotip Tayini (Göz ve saç rengi tahmini, NGS ile) (en az)
Indel Lokusları ile identifikasyon

1027,78
1027,78
521,30
521,30
521,30
825,00
1027,78
825,00
2200,00
242,00
1210,00
1027,78
1100,00
1100,00
550,00
2750,00
400,00

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-MS ile)
İdrarda toksikolojik tarama (HPTLC, GC-MS, LC/MS-MS ile)
Saçta toksikolojik tarama (HPTLC, GC-MS, LC/MS-MS ile)
Mide muhtevasında toksikolojik tarama
(HPTLC, GC-MS, LC/MS-MS ile)
İç organlarda toksikolojik tarama
(HPTLC, GC-MS, LC/MS-MS ile)
Fiziksel örneklerde etken madde belirleme
(İlaç, gıda, yem vb. - HPTLC, GC-MS, LC/MS-MS ile)
ICP/MS ile biyolojik materyalde element taraması
(kan, saç, idrar, tırnak vb. )
ICP/MS ile fiziksel örneklerde element taraması
(İlaç, gıda, toprak, kağıt, kozmetik ürün, vb.)
ICP-MS ile tek element analizi (her türlü örnekte)
ICP/MS ile idrarda ağır metal taraması (mg kreatinin başına)
Mikrodalga yaş yakma ile fiziksel örneklerde örnek hazırlama
(İlaç, gıda, toprak, kağıt, kozmetik ürün, vb.)
HS/GC-MS ile her tür biyolojik sıvıda uçucu madde analizi
(kan, idrar vb., her bir madde için)
GC-MS-TD (Termal Desorber) ile her tür ortam havasında (işyeri, okul vb.)
toksik uçucu madde taraması
LC/MS-MS ile Patlayıcı Madde Analizi
Diğer analiz türü (en az)
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211,86
92,60
412,04
412,04
450,00
593,20
593,20
560,00
296,30
396,30
84,72
254,63
127,00
211,86
635,57
635,57
635,57
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Narkotik Laboratuvarı İncelemeleri

Toz veya sıvı fiziksel örneklerde esrar, kenevir taraması
(HPTLC, GC-MS, LC/MS-MS ile)
Toz veya sıvı fiziksel örneklerde Afyon, Morfin, Eroin, Kokain, Amfetamin
taraması (HPTLC, GC-MS, LC/MS-MS ile)
Yukarıdaki maddelerin karışım halinde bulunması durumunda miktar tayini
(GC-MS ile, her biri için)
Kişilerden alınan ağız, burun, tırnak vb. her türlü sürüntüde uyuşturucu-uyarıcı
madde taraması (HPTLC, GC-MS, LC/MS-MS ile)
Kaplarda uyuşturucu-uyarıcı madde kalıntı taraması
(HPTLC, GC-MS, LC/MS-MS ile)
Biyolojik materyalde pestisid taraması (HPTLC, GC-MS, LC/MS-MS ile)
Fiziksel örnekte pestisid taraması (İlaç, toprak, gıda vb. - HPTLC, GC-MS,
LC/MS-MS ile)
Diğer analiz ücreti (en az)
Adli Belge İnceleme (Adli makamlarda gelen taleplerde)
İmza aidiyetinin incelenmesi
Bir adet belgede bir adet imza
Bir adet belgede 2-3 adet imza
Bir adet belgede 4-8 adet imza
Bir adet belgede 9 ve üstü sayıda imza
2-3 adet belgede 1 adet imza
4-8 adet belgede 1 adet imza
9 ve üstü sayıda belgede 1 adet imza
(bu ücret incelenecek imza sayısına göre arttırılacaktır)

381,33
381,33
381,33
550,82
491,52
508,46
508,46
635,57

1500,00
2000,00
2500,00
3000,00
2000,00
2500,00
3000,00 (en az)

Not: Belge sayısı birden fazla olduğunda (örneğin taksit amaçlı ardışık senetler) imzanın aynı kişi açısından
incelenmesi halinde yukarıdaki fiyatlar geçerli olacaktır. Farklı belgelerdeki farklı bireyler adına atılan
imzaların incelenmesi talep edildiğinde her belge ayrı ayrı ücretlendirilecektir.
Yazı aidiyetinin incelenmesinde de imza için uygulanan ücret tarifesi aynen geçerlidir. (Örneğin bir belgede
hem imza hem yazı bir kişi açısından soruluyor ise 1500 x 2 = 3000,00 TL fatura edilecektir.

Dosya Tetkiki ve Mütalaa bildirilmesi (Tüm Anabilim Dalları hizmetleri için)
Uzman Mütalaası (ATABE’nin hizmet verdiği her konuda)
Sözlü mütalaa
1500,00 (en az)*
Yazılı Mütalaa
2500,00 (en az)*
Tıp Bilimleri Anabilim Dalı (Adli Makamlardan gelen taleplerde)
Tıbbi Uygulama Hataları, Maluliyet, Cezai ehliyet, Hukuki ehliyet, Vesayet,
2500,00 (en az)*
Velayet, ve diğer amaçlar için mental değerlendirme yapılmaktadır. Bu raporlar
dosya üzerinden ve/veya gönderilmesi halinde bireylerin muayenesi de yapılmak
suretiyle verilmektedir.
* Söz konusu ücretler minimum olup mütalaanın konusu, içeriği, mütalaaya katılacak öğretim üyesi sayısı
dikkate alınarak ilgili akademisyenlerin harcayacağı emek ve zamana göre ilgili akademisyen (ler) ve Enstitü
Yönetimi tarafından ortak olarak belirlenir.

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
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104,63
104,63
104,63
104,63
104,63
104,63
104,63
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Her türlü mikrobiyolojik gıda incelemeleri (1 parametre)
66,67
Her türlü mikrobiyolojik su analizleri (1 parametre)
66,67
Tıbbi ürünlere yönelik mikrobiyolojik incelemeler
726,86
Malzeme, eşya, v.b. ürünlere yönelik mikrobiyolojik incelemeler (1 parametre)
66,67
Ürüne yönelik mikrobiyolojik sterilite kontrolü (Direkt, membran, v.b.)
726,00
Entomolojik incelemeler
968,00
Diğer analiz ücreti (en az)
550,00

Adli Patoloji İncelemeleri
Adli fotoğraf (kartla basılmış)
Adli/tıbbi otopsi Gözlemcilik
Mikroskopik iç organ tetkiki (her bir blok)
Hazır boyalı preperat ve/veya parafin blok(her bir blok/lam için)
İskelette kimliklendirme (yaş, ırk, cins)

33,00
429,00
33,00
33,00
429,00

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
Diğer inceleme türü (en az)

429,00
50,00
60,00
660,00
55,00
429,00
275,00
230,00
550,00

Tez ve Bilimsel amaçlı çalışmalar ile özel veya kamu kurumları tarafından toplu talep edilen
analizler ve herhangi bir birim tarafından sürekliliği olacak tarzda istek yapılması halinde,
analizin nitelik ve niceliği dikkate alınarak yukarıda belirtilen fiyatlardan Yönetim kurulu
kararı ile indirim uygulanabilecektir.
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