UZMAN MÜTALAASI - UZMAN GÖRÜŞÜ- BİLİMSEL MÜTALAA
GENEL BİLGİLER VE İŞ AKIŞI
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İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü’nde resmi bilirkişilik
hizmetinin dışında bizzat taraf veya taraf vekillerinin müracaatı üzerine “Uzman Mütalaası”,
“Uzman Görüşü”, “Bilimsel Mütalaa” düzenlenebilmektedir.
Mütalaa düzenlenirken konu ile ilgili mevcut bilimsel kaynaklar yeniden gözden geçirildiği
gibi dosya/analize gönderilen belge içeriğinin gerektirmesi halinde konu ile alakalı deneysel
çalışmalar dahi tasarlanmaktadır.
Bilimsel Mütalaa alınabilmesi için istisnai durumlar (bireylerin yurt dışında olması vb.)
haricinde şahsın veya vekilinin bizzat Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü’ne gelerek talebini
belirtir dilekçe vermesi gerekmektedir. İstisnai durumlarda Enstitü Yönetiminin haberdar
olması koşulu ile posta aracılığı ile veya uygun görülen bir başka yöntem ile başvuru kabul
edilebilmektedir. Başvurunun vekil tarafından yapıldığı durumlarda vekâletname
fotokopisinin (vekil tarafından “aslı gibidir” yazılarak) o an veya bilahare, ancak rapor
öncesinde eklenmesi beklenmektedir.
Dilekçe içeriğinde yer alması gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir:
- Talep edenin uzmandan görüş bildirmesini istediği hususların tek tek belirtilmesi,

- Uzman mütalaası vermesini talep ettiği akademisyen/lerin isim ve akademik unvanlarının
belirtilmesi (eğer başvuran bu konuda bir talepte bulunmamış ya da Enstitüdeki hangi
akademisyenin talep edilen konu ile alakalı bilimsel çalışmaları olduğunu bilmiyor ise
görevlendirme Enstitü Müdürü veya Müdür olmadığında Vekili tarafından yapılacaktır),
- Mütalaanın sözlü mü yazılı mı talep edildiğinin açıkça belirtilmesi (Özellikle adli belge ve
imza incelemesi konusunda olmak üzere birçok kez bireylerin dava açmadan önce uzman görüşü
talep ettikleri, böylece uzun ve masraflı olabilecek bir dava sürecine girip girmeme kararı
verdikleri görülmektedir. Sözlü mütalaa ücretinin yazılı mütalaadan daha az olması da bireylerin
önce sözlü mütalaa talep etmesinin bir başka sebebidir).
- Dilekçe sahibinin iletişim bilgileri (adres, telefon, eposta).
-Dilekçenin ekinde adli tahkikat dosyasının gölge kopyası, incelenmesi talep edilen evrak,
mukayese belgeleri vb. teslim edilmeli ve bu husus dilekçede belirtilmelidir.
Enstitü Müdürlüğü sekreterliğinden matbu dilekçe örneği talep edebilirmektedir.
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Dilekçede belirtilen talep konusunda Enstitü Müdürü/Vekilinden “uygundur” onayı alınması.
Talep edilen mütalaanın içeriğine, uzman sayısına, mütalaanın sözlü veya yazılı olması gibi
faktörlere bağlı olarak sarf edilecek zaman ve emek ile mütenasip bir şekilde ücret
belirlenmesi (ücret tespiti ilgili uzman/lar ve idarenin onayı ile tespit edilmektedir).
Ücretin İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü’nün Döner
Sermaye Hesabına havale edilmesi ( IBAN numarası Enstitü Sekreterliği, Müdür Sekreteri
veya Döner Sermaye Memurluğundan temin edilebilir). Havale edilecek ücrete verilen
hizmetin nev’ine göre %8 veya %18 KDV eklenmektedir. Bu kanalın dışında hiçbir şekilde
ücret talebi/ödenmesi mümkün olmamaktadır.
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Sözlü mütalaa talep edilen vakalarda Enstitü Sekreterliği tarafından dilekçe sahibinin
dilekçede belirtmiş olduğu iletişim kanalları ile ulaşılarak uzmanın sözlü mütalaasını dilekçe
sahibine vermesi için randevu gün ve saati verilmesi.
Randevu gün ve saatinde uzman/ların tevdii edilen dosya içeriği/ inceleme konusu adli belge
analizi sonucunda vardığı kanaati dilekçe sahibine tüm detay ve açıklığı ile aktarması, dilekçe
sahibinin sorularını yanıtlaması (Bu aşamada dilekçe sahibinin vermiş olduğu dilekçe üzerine
“tarafıma dilekçemde belirttiğim hususlar hakkında sözlü mütalaa verilmiştir” şeklinde yazılı
ibare ve imzası alınmaktadır).
Yazılı mütalaa talep edilen vakalarda Enstitü Sekreterliği tarafından dilekçe sahibine
dilekçesinde belirtmiş olduğu iletişim kanalları ile ulaşılarak uzmanın yazılı mütalaasının hazır
olduğunun bildirilmesi (Aksi talep edilmediği taktirde dilekçe sahibine iki adet ıslak imzalı
yazılı mütalaa verilmektedir).
Yazılı uzman mütalaası rapora bilimsel katkı sunan uzman akademisyenler tarafından sadece
akademik kimliği (adı soyadı ve akademik unvanı) belirtilmek sureti ile imzalanmakta, bu
rapor İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü antetli, Enstitü
Müdürü/Vekilince elektronik ortamda imzalanmış üst yazı ekinde dilekçe sahibine teslim
edilmektedir.
İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü’ne sözlü mütalaa talebi
ile başvuran birçok vakanın yazılı mütalaaya dönüşmediğini, bunun ana sebebinin Enstitü
uzmanları tarafından sözlü olarak belirtilen görüşün başvuru sahibinin savını/iddiasını
desteklememesi olduğu hususunun bilinerek başvurunun yapılması gerekmektedir.
Uzman Görüşü, Bilimsel Mütalaanın yurt dışından talep edilmesi veya yurt dışına
götürülmesinin düşünülmesi halinde rapor İngilizce olarak düzenlenebilmektedir.
Saygılarımızla.

