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Özet

OLAY YER‹ ‹NCELEMES‹ VE TÜRK‹YE’DEK‹
UYGULAMALAR

Crime Scene Investigation: The Case of Turkey

az›rl›k soruflturmas›n›n en önemli unsurlar›ndan biri olan olay
yeri incelemeleri ancak do¤ru gerçeklefltirildi¤inde adli olay-

lar›n çözülmesinde gerçek sonuca ulafl›labilir. Bu sebeple adli bi-
limlerin olay yerinde bafllad›¤› kabul edilir. Bu çal›flman›n amac›;
adli bilimlerin temeli olan olay yeri incelemesinin aflamalar›n› ve
tekniklerini belirtmek, ülkemizdeki mevcut uygulamalar› ve yasal
düzenlemeleri irdeleyerek olay yeri incelemesindeki eksiklikleri,
sorunlar› belirlemek, teknolojik geliflmelere uygun olarak daha bil-
imsel ve do¤ru olay yeri incelemeleri için öneriler gelifltirmektir.
Türkiye’de olay yeri inceleme ve kimlik tespit ifllemleri; Emniyet
Genel Müdürlü¤ü Kriminal Daire Baflkanl›¤› bünyesinde
yürütülmektedir. Her ilde bir Olay Yeri ‹nceleme ve Kimlik Tespit
fiube Müdürlü¤ü yap›lanmas› mevcut olup, burada çal›flan tüm
amir ve memurlar alanlar›nda kurs görmüfl uzman personelden
oluflmaktad›r. Olay yeri inceleme hizmetleri; kanun, yönetmelik ve
genelgelerle düzenlenmifl olup, bunlara uygun olarak yürütülmek-
tedir. Son y›llarda gerek Ceza Muhakemeleri Kanunu gerekse Ceza
Kanunu’nda yap›lan de¤ifliklik ve düzenlemelere ba¤l› olarak, olay
yeri inceleme flube ve büro hizmetlerinde de çeflitli düzenlemeler
yap›lm›flt›r. Bununla birlikte halen belirsiz kalan baz› uygulamalar-
la ilgili olarak da yeni düzenleme ve çal›flmalar devam etmektedir.
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Girifl

Toplumun huzurunu sa¤lamak amac›yla, emniyet güçleri bir yandan arafl-
t›rma ve soruflturma tekniklerini gelifltirirken, di¤er yandan bilim dünya-
s›n›n destek ve önerilerine daha fazla gereksinim duymaktad›r. Bunun ya-
n›nda bilimin, ceza hukukunda çok önemli ve vazgeçilmez bir yeri bulu-
nur. Bilimin adalete hizmet için kullan›m› ile “Adli Bilimler” ortaya ç›k-
m›flt›r (Atasoy, 1998). Böylece adli olaylar›n ayd›nlat›lmas›nda bilimin
önemi kabul edilmifl ve bilimsel yöntemler kullan›lmaya bafllanm›flt›r.

Adli olaylar, kanunlarda aç›kça suç olarak belirtilen fiil ve hareketle-
rin belirli bir zaman ve mekanda gerçekleflmesi ile ortaya ç›kar. Bir adli
olgunun üç temel unsuru; olay yeri, ma¤dur ve faildir (Durmufl, 2003).
Bu, bir delil üçgeni olarak da ifade edilebilir (Learning for Life, 2003a).
Olay yeri, suçun davran›fla dönüfltü¤ü yerde bafllay›p failin gidebilece¤i
yerleri içeren, dinamik bir aland›r (Fischer, 2004). Dolay›s›yla bir suçla
iliflkili birden fazla olay yeri bulunabilir. Olay› ma¤durun mekân›nda ger-
çeklefltiren fail, delillerin bir k›sm›n› kendi mekân›na götürmüfl olabilir.
Bu durumda birincil olay yeri ma¤durun evi iken, ikincil olay yeri failin

Abstract

orensic science begins at the crime scene, therefore, crime
scene investigation (CSI) is an important element of the total

investigative process. This study aims to analyze the phases and
techniques of CSI, to specify the activities, implementations and
legal procedures in Turkey, to recommend new strategies for a
more scientific and successful CSI. In Turkey the crime scene
investigation and the personal identification services are executed
by Criminal Police Department of Turkish National Police. In
every district, there is a specific CSI bureau in which all the staff is
professional and graduated specific courses related. CSI processes
are regulated with different acts and bylaws as convenient for the
constitution. As The Turkish Penal Code (TCK) and The Turkish
Code of Criminal Procedure (CMK) have undergone serious
modifications since 1 June 2005, the crime scene investigation and
the personal identification services are modified also. Nonetheless
the regulations still remained unknown have been continuing. 
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evidir. Her iki olay yerinin de kendine özgü oldu¤u, araflt›rman›n da buna
göre yap›lmas› gerekti¤i gözden kaç›r›lmamal›d›r (Kayg›s›z, 2005;
O’Connor, 2006a). 

Adli bilimler, olay yerinde bafllar. Zira Adli soruflturman›n en önem-
li unsurlar›ndan biri olan olay yeri incelemeleri ancak do¤ru gerçekleflti-
rildi¤inde, adli olaylar›n çözülmesinde do¤ru sonuca ulafl›labilmektedir
(James ve Nordby, 2003).  

Ma¤dur, fail ve olay yeri aras›ndaki geçifl, “Her temas, bir iz b›rak›r.”
ilkesi olarak bilinen Locard Prensibi ile aç›klan›r. Buna göre, iki nesne
birbiriyle temas etti¤inde bir tak›m materyaller birinden di¤erine aktar›l›r.
Baflka bir deyiflle; bir flüpheli, olay yerine veya ma¤dura bir fleyler b›rak›r
ve olay yerinden veya ma¤durdan bir fleyler götürür. Bunun için adli bi-
limlerin olay yerinde bafllad›¤› kabul edilir (James ve Nordby, 2003).  

Olay yeri, ma¤dur, fail iliflkisini ortaya koymak amac›yla olay yerin-
den elde edilen her türlü materyal, bir bulgudur. Meydana gelen suçun ay-
d›nlat›lmas›na ve suçlular›n tespitine yarayan, ispat vas›tas› olan bulgular
ise birer delildir. Deliller; tan›k, san›k ve di¤er kiflilerin ifadelerini içeren
beyan deliller olabilece¤i gibi, laboratuvarda incelenerek de¤erlendirile-
cek maddi deliller de olabilir (Durmufl, 2003). 

Maddi deliller; Polisin Adli Görevlerinin Yerine Getirilebilmesinde
Delillerin Toplanmas›, Muhafazas› ve ‹lgili Yerlere Gönderilmesi Hak-
k›nda Yönetmelik’in 3.maddesine göre, “itiraz ve flehadet (tan›kl›k) d›fl›n-
da kalan, maddi (fiziksel) bir yap›ya sahip, dokunulabilen, canl› veya can-
s›z herhangi bir nesne ya da iz” olarak tan›mlan›r. Olay yerinde parmak
izi, tabanca, kovan gibi deliller olabilece¤i gibi, kan lekesi, sigara izmari-
ti, saç gibi biyolojik deliller de bulunabilir. Laboratuvara gelen her delil,
ancak do¤ru ve kabul görmüfl bilimsel tekniklerle de¤erlendirilip yorum-
land›¤›nda, mahkemelerde delil niteli¤i kazan›r (Kalfo¤lu ve Yükselo¤lu,
2002). 

Olay›n haber al›nd›¤› ilk an çok önemlidir. Özellikle telefonla bildi-
rilen olgularda, telefonu yan›tlayan kiflinin cevab› ve arayandan alaca¤›
bilgiler, olay yeri ile ilgili çok önemli noktalar içermektedir (Atasoy,
1998; NIJ, 2000).

Olay yerinde, sorumluluklar› olan görevliler; olay› ilk tespit eden
ekip, olay yeri inceleme ekibi, Cumhuriyet Savc›s›, soruflturma ekibi, ad-
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li t›p hekimi ve sa¤l›k, itfaiye, vb. gibi acil müdahale ekibidir (Kayg›s›z,
2005). Olay›n ayd›nlat›lmas›ndaki baflar›n›n, olay yerine gelen ilk ekibin
do¤ru yaklafl›m›na ba¤l› oldu¤u tart›fl›lamaz (SweetHaven Publishing Ser-
vices, 2006). Ayr›ca medya ve merakl› insan kalabal›¤› gibi yetkisiz kifli-
ler de olay yerinde bulunabilmektedir. Örne¤in; fliddet içeren suçlar ge-
nellikle üst düzey polis yetkililerinin, bas›n mensuplar›n›n, ayr›ca heye-
canlanan komflular›n ve her türlü merakl›n›n ilgisini çeker. Bu durum, gö-
revlilerin iflini yapmas›n› zorlaflt›r›rken, ayn› zamanda olay›n ortaya ç›ka-
r›lmas›nda da zorluklar yaratmaktad›r. Kimi zaman yetkisi olmayan bu ki-
flilerin olay yerinden uzaklaflt›r›lmas›, düflünülenden daha güçtür. Bunun
için sorumluluk verilen polisin, gerekli yetkilerle donat›lmas›, bu yetkile-
rini kullanabilmesi gerekir (Atasoy, 1998). 

Bu çal›flman›n amac›; adli bilimlerin temeli olan olay yerinin incele-
mesinin aflamalar›n› ve tekniklerini belirtmek, ülkemizdeki mevcut uygu-
lamalar› ve yasal düzenlemeleri irdeleyerek, olay yeri incelemesindeki ek-
siklikleri, sorunlar› belirlemek, teknolojik geliflmelere uygun olarak daha
bilimsel ve do¤ru olay yeri incelemeleri için öneriler gelifltirmektir.

1. Olay Yeri ‹ncelemesi

Olay yeri incelemesi; suçun ayd›nlat›lmas› amac›yla, olay yerinde delil ni-
teli¤i tafl›yabilecek her türlü bulgunun, çeflitli bilimsel ve teknik yöntem-
ler kullan›larak araflt›r›lmas›, elde edilen verilerin tespit edilmesi ve kay›t
alt›na al›nmas›, toplanmas›, korunmas› ve incelenmek üzere ilgili krimi-
nal laboratuvarlara gönderilmesi ifllemidir. Olay yeri incelemesinin ama-
c›; suç faili-ma¤dur-olay yeri aras›ndaki iliflkiyi kuracak maddi suç delil-
lerini bulmakt›r  (Kayg›s›z, 2005). Bu ifllem, bilimsel bir yönteme dayan›r
ve sistematiktir. Olay yeri incelemesinin bilimsel çal›flmalarla gerçeklefl-
tirilmesi, olaya tek bir hipotezden çok, karfl›laflt›rmal› hipotezlerle yakla-
flabilmeyi sa¤lar (Polat, 2004). Bu bilimsel yöntem Locard de¤iflim ilkesi
ile suçu çözecek olan delil incelemelerinde kullan›lan tekniklerin sa¤lad›-
¤› bilimsel bilgileri ve mant›¤› temel al›r (James ve Nordby, 2003; Bark-
sdale, 2004; O’Connor, 2006a).

Esasen olay yeri incelemesi fiziksel delilin, olay yeri inceleme birimi
görevlisi ve kriminal laboratuvar taraf›ndan do¤ru kullan›lmas›n›n bafllan-
g›ç noktas›d›r. Dolay›s›yla olay yeri en do¤ru flekilde planlanarak incelen-
melidir. Her suçu di¤erlerinden ay›ran bir tak›m unsurlar mutlaka mevcut-
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tur. Bu aç›dan bütün suç yerlerinin kendine has özellikleri vard›r (Kayg›-
s›z, 2005). Bir baflka deyiflle, her olay yeri, geçmifliyle, durumuyla ve so-
runlar›yla kendine özgüdür. Bu sebeple, her olay yeri için ayr› bir incele-
me prosedürü izlenmesi gerekse de, temelde uygulanmas› gereken tek bir
plan mevcuttur. Bu plan› k›saca fazlara ay›rarak dört teknik aflamada in-
celemek yerinde olacakt›r (European Crime Scene Examiners Basic Co-
urse Handbook, 2002):

I. Aflama

‹lk aflama, olayla ilgili geçici bir hipotez kurulma aflamas›d›r. Bu fazda ba-
z› sorular›n cevaplar› aran›r ve al›nan cevaplara göre ifllenen olay›n kur-
gulamas› yap›l›r. Kurulan bu hipotezin, toplanan veriler ›fl›¤›nda do¤rulu-
¤u s›nan›r. Bu verileri elde etmek için afla¤›daki sorulara yan›t aran›r: 

- Olay yerinin gözlemlenmesi

Ne oldu? 

Nerede oldu?

Nas›l oldu?

Ne zaman oldu? 

Kimse bir fleye dokundu mu? 

Dokundu ise neden?

‹çeri giren kimse oldu mu? 

Oldu ise hangi yolu kulland›?

- Ma¤dur, tan›klar, flüpheliler

- Olay yerinin girifl ve ç›k›fl noktalar›

Bu sorulardan elde edilen bilgiler ile suçun yeniden flekillendirilmesi
(rekonstrüksiyon) gerçeklefltirilir. Suçun yeniden flekillendirilmesinin
amac›, gerçe¤i ortaya ç›karmakt›r. Olay yeri, tüm ve k›smi olarak yeniden
flekillendirilebilir; böylece suçun nas›l ifllendi¤ini, flüpheli ve ma¤durun
suç ifllenmeden önce, suçun ifllendi¤i s›rada ve suç ifllendikten sonraki du-
rum ve davran›fllar› hakk›nda bilgi sahibi olunabilir. Rekonstrüksiyon,
olay yerindeki iz ve delillerin de¤erlendirilmesinde faydal› olabilece¤i gi-
bi, araflt›rmadaki baz› boflluklar› da doldurabilir (O’Connor, 2006c).

Ekip çal›flmas› ve iletiflimin iyi bir olay yeri incelemesinin temel ya-
p› tafllar›ndan biri oldu¤u unutulmamal›d›r (O’Connor, 2006a). Olay yeri-
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ne girifl, olay yerinin ve delillerin çevresel faktörlerden korunmas› gibi
bafllang›ç düzenlemelerinin, bir baflka deyiflle oryantasyonun da ilk afla-
mada planlanmas› gerekmektedir (Barksdale, 2004). Çevre ve zaman; bir
olay yeri ile onun içindeki tüm delilleri etkileyen faktörlerdir (Fischer,
2004; Polat, 2004).

fiekil 1: Olay yeri incelemesinde birinci aflamada yap›lmas› gerekenler
(European Crime Scene Examiners Basic Course Handbook, 2002).

II. Aflama

Olay yerinin güvenli¤i sa¤land›ktan sonra, olay yeri inceleme birimi ala-
n› araflt›rmaya bafllar. Buradaki en önemli nokta, olay yerini mümkün ol-
du¤u kadar genifl tutarak araflt›rmaya bafllamak, gerekti¤inde daraltmakt›r
(Atasoy, 1998). Ekibin bu araflt›rmay› olay yerinin hiç bozulmadan yap-
mas› için s›n›rl› zaman› vard›r (Saferstein, 2004). Bu esnada olay yerini
korumak için mümkün oldu¤unca gayret gösterilmelidir (O’Connor,
2006a).

‹kinci aflamada, öncelikle ekip üyeleri aras›nda bir hareket plan› olufl-
turulur (Polat, 2006). Ekip içi hareket plan›na göre; kimin, ne zaman, han-
gi s›rayla, hangi delilleri toplayaca¤› kararlaflt›r›l›r. Ekip içi öncelik s›ra-
s›, iyi bir flekilde tan›mlanmal›, çeflitli görevlerin düzenli olarak yerine ge-
tirilebilmesi için sorumlu kifli, olay yerini iyi bir flekilde yönetmelidir
(Fischer, 2004). Ayr›ca ekibin her bir üyesi, di¤erinin görevinin fark›nda
olmal›d›r. Böylece kendi alan›ndaki görevleri yerine getirirken, bir di¤er
görevlinin alan›n› korumaya ve görevini bozmamaya özen göstermelidir
(Polat, 2006). Olay yerinde delilleri aramak, tam ve sistematik bir flekilde
yap›lmal›d›r. Bu amaçla dairesel sistem, kesiflen yatay ve dikey çizgiler

Geçici Hipotez

Oryantasyon

Suçun yeniden
flekillendirilmesi

Ekip çal›flmas›
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sistemi, do¤rusal sistem ve bölgesel sistem gibi farkl› arama yöntemleri
kullan›lmaktad›r. Bir olay yerinde hangi sistem ile arama yap›laca¤›; ola-
y›n çeflidine, yerin büyüklü¤üne ve personel say›s›na ba¤l›d›r. Delil ola-
rak ne aran›laca¤› da, ayn› flekilde olay›n çeflidine göre de¤iflmektedir (Sa-
ferstein, 2004; Fischer, 2004; SweetHaven Publishing Services, 2006). 

Olay yerini orijinal halindeyken çizimler, foto¤raflar, video kay›tlar›,
notlar ve tutanaklarla kaydetme flans› kaç›r›lmamal›d›r (Saferstein, 2004;
SweetHaven Publishing Services, 2006). ‹deali, üçünün bir arada kullan›l-
mas› olmakla birlikte, maddi olanaklardan dolay› her olay yerinde üçü de
kullan›lamayabilir (Atasoy, 1998). 

Bir olay yerindeki delillerin birbiriyle iliflkisi; bütün boyutlar›n do¤-
ru bir biçimde kaydedildi¤i bir kroki çizilerek yap›l›r. Krokinin çok iyi çi-
zilmesine gerek yoktur, önemli olan daha sonraki aflamalarda olay yeri
hakk›nda mümkün oldu¤unca yarar sa¤lamakt›r (Polat, 2006). Olay yerin-
deki iz ve delillerin kendi aralar›nda ve de¤iflik noktalarla olan mesafele-
rini gösteren kroki ve planlar›n, olay›n canland›r›lmas› aç›s›ndan büyük
önemi vard›r (Kayg›s›z, 2005). 

Olay yerinde foto¤raf çekmek, krokiye olan gereksinimi ortadan kal-
d›rmaz (Polat, 2006). Önce tüm iz ve deliller numaraland›r›lmal›, daha
sonra çeflitli aç›lardan ölçekli olarak foto¤raf çekimi yap›lmal›d›r (Fisc-
her, 2004). Genellikle foto¤raflar olay yerini iki boyutlu olarak gösterir-
ler, ancak olay yerinde de¤iflik noktalar aras›ndaki mesafeleri tam olarak
göstermezler. Bu nedenle birbirini destekler nitelikte iyi bir foto¤raf ve
krokinin suçun çözümündeki rolü büyüktür (Kayg›s›z, 2005; O’Connor,
2006a). 

Not alma tekni¤i, dokümantasyonda temel unsurdur. Notlar, olay ye-
rinin ayr›nt›l› bir tan›m›n›n yan› s›ra, maddi delillerin bulundu¤u yerleri
ve ayr›nt›lar›n› da içermeli, kronolojik bir s›rada olmal›d›r. Notu alan;
olaydan aylar, y›llar sonra olayla ilgili bilgi gerekti¤inde haf›zalar›n taze-
lenmesine yaln›z bu notlar›n yard›mc› olaca¤›n› akl›ndan ç›karmamal›d›r.
Notlar›n böyle bir durumda gereken tüm ayr›nt›lar› içermesi gerekir (Fisc-
her, 2004; O’Connor, 2006a).

Bunlar›n yan›nda video çekimleri, ses ve görüntü kay›tlar›n›n bir ara-
da yap›lmas›na olanak verdi¤inden yararl›d›r ve kullan›labilir (Atasoy,
1998).
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fiekil 2: Olay yeri incelemesinde ikinci aflamada yap›lmas› gerekenler
(European Crime Scene Examiners Basic Course Handbook, 2002).

III. Aflama

Üçüncü aflamada ise, olay yeri incelemesi gerçeklefltirilir. Olay yerinin
güvenli¤i ve korunmas› sa¤land›ktan sonra, deliller usulüne uygun olarak
toplan›r. Olay›n gerçekleflmesi ile ilgili olarak ilk aflamada kurulan hipo-
tezin do¤rulu¤u s›nan›r ve bununla ilgili bir sonuç ç›kar›l›r. Di¤er aflama-
lardan elde edilen verilerle hipotezin do¤rulu¤u araflt›r›l›r, eksiklikleri
varsa giderilmeye çal›fl›l›r.

‹lk aflamalarda inceleme ne kadar do¤ru ve titiz bir flekilde gerçeklefl-
tirilirse, daha sonraki aflamalarda olay›n canland›r›lmas› ve do¤ru bir hi-
potez kurulmas›nda elde edilecek baflar› oran› da o oranda artacakt›r. Do-
lay›s›yla tüm aflamalar› do¤ru gerçeklefltirmek, olay›n sonuçland›r›lma-
s›nda en fazla katk›ya sahip üçüncü aflamada önemli rol oynayacakt›r.
Tüm dünyada oldu¤u kadar, ülkemizdeki olay yeri incelemelerinde de bu
durum daha fazla göz önüne al›nmal›d›r.

fiekil 3: Olay yeri incelemesinde üçüncü aflamada yap›lmas› gerekenler
(European Crime Scene Examiners Basic Course Handbook, 2002).

‹lk hipotezin
s›nanmas›

Olay yeri
incelemesinin
gerçeklefltirilmesi

Geçici sonuç
ç›karma

Haz›rl›k aflamas› 

Ekip içi çal›flma
plan›n› uygulama

Hareket Plan›

Kim, hangi s›rayla, ne
zaman, ne oplayacak?
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IV. Aflama

Olay yeri incelemesinin son aflamas›nda, inceleme bitirilir, araflt›rma ra-
poru yaz›l›r ve deliller ilgili laboratuvarlara gönderilir. Olay yeri inceleme
raporunda; olay yeri, olayda kullan›lan suç aleti, olay yerinde bulunan de-
liller ve tespit yöntemleri ile ilgili bilgilerin belirlenmesi için doldurulma-
s› gerekli alanlarla birlikte, olay›n olufl flekli ve olay yeri ile ilgili gözlem-
lerin detayl› olarak yaz›labilece¤i bir alan bulunmal›d›r. Bunun d›fl›nda
olay yeri inceleme raporuna el svab› tutana¤›, kroki, eflkâl tespit sorgu so-
nuçlar›, parmak izi bas›m formu ve gerekli oldu¤u hallerde araç diyagra-
m› eklenir. Olay yeri inceleme raporu, birden fazla kopya halinde haz›r-
lanmal›; biri soruflturma yapan birime, di¤eri delillerin incelenece¤i labo-
ratuvara gönderilmeli, bir di¤er örnek ise arflivlenmek üzere olay yeri in-
celeme biriminde saklanmal›d›r.

Olay yerinden delil toplama ve toplanan delilleri koruma aflamalar›n-
da dikkatli davran›lmal›, delilin delil olma niteli¤inin bozulmamas›na
özen gösterilmelidir. Deliller do¤ru paketlenmeli, paketler etiketlenmeli,
delillerin birbirleriyle etkileflimleri ve dolay›s›yla kontaminasyon engel-
lenmelidir. Laboratuvarlara ulaflt›rma ve teslim aflamalar›nda her türlü ön-
lem al›nmal› ve raporlar tutularak, delil teslim zincirinin korunmas›na
önem verilmelidir (James ve Nordby 2003; Saferstein, 2004). 

Tüm bu flartlardan birisine bile uyulmadan kriminal laboratuvarlara
ulaflt›r›lan deliller, laboratuvarlarda en ileri tekniklerle incelenseler de,
öncelikle mahkemede delil olma niteliklerini kaybederler, ayr›ca hem
do¤ru hem de güvenilir sonuçlar veremezler. ‹flte bunun için, adli bilimle-
rin olay yerinde bafllad›¤› kabul edilir. Örne¤in; dünya kamuoyunun ol-
dukça yo¤un bir biçimde ilgisini çeken O. J. Simpson davas›nda her ne
kadar pozitif bir DNA identifikasyonu gerçekleflmiflse de, toplanan delil-
lerin hukuka uygunluklar›n›n kesin olmad›¤› flüphesi bulundu¤undan, jü-
ri san›¤› suçsuz bulmufltur (Kalfo¤lu ve Yükselo¤lu, 2002).   
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fiekil 4: Olay yeri incelemesinde dördüncü aflamada yap›lmas› gerekenler
(European Crime Scene Examiners Basic Course Handbook, 2002).

2. Delil Analizi ve De¤erlendirme

Do¤ru bir olay yeri incelemesi ile belirlenen ve do¤ru toplanan deliller,
uygun koflullarda korunarak laboratuvarlara ulaflt›r›ld›¤›nda, öncelikle
kimliklendirme (identifikasyon) yap›l›r. Kimliklendirme, var olan analitik
tekniklerin izin verdi¤i ölçüde bir maddenin fiziksel ya da kimyasal özel-
liklerinin en yak›n kesinlikle belirlenmesidir. Kimliklendirmede öncelik-
le, belirli standart örnekler için karakteristik sonuçlar veren test prosedür-
lerinin kabul edilmesi gerekir. Bu test sonuçlar›; oluflturulduktan sonra sü-
rekli olarak kaydedilebilir ve flüpheli örneklerin kimliklerini kan›tlamak
amac›yla tekrarlanabilir bir flekilde kullan›labilir olmal›d›r. ‹kinci olarak,
maddeyi kimliklendirmek için gerekli olan test çeflidi ve say›s›n›n tüm di-
¤er maddeleri d›fllamak için yeterli olmas› gerekir. Ayr›ca her delil çeflidi,
aç›k bir flekilde farkl› testlere gerek duyar ve her farkl› testin farkl› bir be-
lirleme derecesi vard›r (Saferstein, 2004; O’Connor, 2006b).

Delillerin fiziksel ya da kimyasal özellikleri belirlendikten sonra ikin-
ci aflama, karfl›laflt›rmad›r. Karfl›laflt›rma analizi; ortak bir kayna¤a sahip
olup olmad›klar›n› belirlemek amac›yla, flüpheli bir örnek ile standart (re-
ferans) örne¤in ayn› testlere ve gözlemlere tabi tutulmas›d›r. Karfl›laflt›r-
ma için, flüpheli ve standart örnekten baz› özelliklerin kombinasyonlar›
seçilir. Hangi özelliklerin hangi say›da seçilece¤i, incelenen örne¤in çefli-
dine dayan›r (Saferstein, 2004).

‹nceleme bittikten sonra, adli bilimler uzman› örneklerin kaynaklar›-
na göre bir sonuç ç›karmaya haz›r olmal›d›r. E¤er karfl›laflt›rma için seçi-
len özellikler uymuyorsa; uzman, örneklerin ayn› olmad›¤›, dolay›s›yla
ayn› kaynaktan gelmifl olamayaca¤› sonucunu vermekte tereddüt etmeme-

‹ncelemenin
bitirilmesi

Araflt›rma Raporu

Delillerin laboratu-
vara gönderilmesi
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lidir. Bu durum d›fllama ad›n› al›r. Di¤er taraftan, tüm özellikler karfl›lafl-
t›r›l›p, örnekler araflt›rmac›n›n belirleyebilece¤i ölçüde ay›rt edilemiyorsa;
bu durum her zaman örneklerin ayn› kaynaktan geldi¤ini de göstermez.
Ancak o örnek art›k dahil edilmifltir ve örne¤in o kaynaktan geldi¤i de¤il,
gelmifl olabilece¤i söylenir ki; bu dahil etmede de olas›l›¤›n önemi vard›r
(Kalfo¤lu ve Yükselo¤lu, 2002; Saferstein, 2004). Adli bilimlerde çeflitli
tekniklerle gerçeklefltirilen analizlerle, özellikle suçsuz insanlar›n d›fllan-
mas› amaçlan›r. Bir baflka deyiflle, suçsuz kiflinin suçlu olarak yarg›lan-
mas› engellenmek istenir. Kifli, inceleme sonunda d›fllanm›fl ise, sorun tü-
müyle ortadan kalkmaktad›r. Ancak analizlerle d›fllanmam›fl bir kifli, hiç-
bir zaman “suçlu” olarak addedilemez. Böyle bir durumda, analiz sonuç-
lar›n›n farkl› bir aç›dan istatistiksel olarak de¤erlendirilmesi, adli olayla-
r›n ayd›nlat›lmas› için yararl›d›r (Kalfo¤lu ve Yükselo¤lu, 2002).

3. Ülkemizdeki Olay Yeri ‹ncelemeleri

Olay yeri inceleme süreci; polisin veya k›rsal kesimlerde jandarman›n
olaydan haberdar olmas›yla bafllar. Bu aflamadan sonra olay yerine en ya-
k›n ekip, buraya intikal edip olay yerini ve olay› gözlemleyip olay›n ma-
hiyetine göre ilgili, sorumlu ve uzman birimlere haber verir. Bu ekibe
(hangi birime ait oldu¤u önemsizdir) ilk ekip denir. ‹lk ekibin olay yerin-
de üstlenmifl oldu¤u görev çok önemlidir. ‹lk ekip, devam eden olaya mü-
dahale eder, yaral› varsa yaral›lar›n hastaneye sevkini sa¤lar, yang›n ve
benzeri durumlarda çevre tedbirini al›p ilgili birimlerin intikalini sa¤lar,
bomba flüphesi olan durumlarda çevreyi ola¤an uzakl›¤a kadar insan ve
araç trafi¤inden ar›nd›r›p gerekli önlemleri alarak uzman ekibin intikalini
sa¤lar, olay yerinde flüpheli veya flüphelilere yönelik edinilen eflkâl, araç
plakas› ve muhtemel kaç›fl yönleri gibi bilgileri ilgili birimlere en k›sa za-
manda bildirir, olay yeri çevresini flerit veya benzeri bir yard›mc› mater-
yalle çevirir, olay yerine d›flardan (yetkisiz, ilgisiz, uzman olmayan) biri-
nin müdahalesini engeller. Olay yerine müdahale edecek, burada gerekli
incelemeleri yapacak birimler ve kiflilerin d›fl›nda olay yerine hiç kimse
girmemeli ve herhangi bir müdahalede bulunmamal›d›r. Olay yerinde
cumhuriyet savc›s›, olay yeri inceleme uzmanlar› ve soruflturmac› birim-
den bir amir veya görevli, kendi aç›lar›ndan çal›flmalar›n› yürütürler (Kay-
g›s›z, 2005).

Olay yerine intikal eden olay yeri inceleme ekibi, ilk etapta olay ye-
rine intikal eden ilk ekipten olay ve olay yeriyle ilgili ilk bilgileri al›r.
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Olay yerinde herhangi bir kimsenin müdahalede bulunup bulunmad›¤› in-
celeme ve sonraki süreçte önemlidir.  Uzman ekip gelmeden önce devam
etmekte olan olaya müdahale eden ilk ekip, olay yerine gelip buradaki ya-
ral› ile ilgilenen doktor veya hemflire, mahiyetine göre olay yerinde bir fle-
kilde faaliyette bulunmufl kimseler; olay yerindeki muhtemel delillerin
yerlerini de¤ifltirmifl, delilleri olay yerinden baflka bir yere tafl›m›fl veya
olay yerine daha sonradan fark›nda olunmadan delil olarak de¤erlendiri-
lebilecek, kendilerinden baz› materyaller b›rakm›fl olabilirler. Bu aç›dan
olay yeri inceleme ifllemleri bafllamadan bu tür bilgilerin mutlaka ö¤renil-
mesi gerekir (Learning for Life, 2003b).

Olay yeri inceleme ekibi, ilk etapta olay yerinde gözlem yaparak ha-
reket tarz›na karar verir. Olay yerinin ilk halinin kamera ve foto¤raflarla
tespitini yapar.  ‹nceleme bafllar ve olay yerinin mahiyetine göre (aç›k
alan, kapal› alan) seçilen uygun inceleme dikkatli ve hassas olarak gerçek-
lefltirilir. Bu aflamada olay yeri inceleme personeli, her türlü ihtimale aç›k
olmal› ve kendisini, akla gelebilecek kesin ve ön yarg›lardan uzaklaflt›r-
mal›d›r. 

‹nceleme esnas›nda olay hakk›nda, deyim yerindeyse bin bir türlü se-
naryo olabilece¤i de¤erlendirilip buna göre hareket edilir. Olay yerinde
delil olabilecek bulgular numara verilerek uzak ve yak›n plan foto¤raf ve
kamera çekimi yap›l›r. Toplanan deliller usulüne uygun olarak olay yerin-
den al›n›p paketlenerek ilgili birime gönderilir. Bu aflamadan sonra olay
yeri inceleme biriminin ifllemlerinin bitti¤i düflünülse de asl›nda buraya
kadar yap›lan ifllemler olay yeri inceleme biriminin yapt›¤› ifllemlerden
yaln›zca bir bölümüdür. Olay yerinden toplanan deliller mahiyetine ve in-
celeme konusuna göre; parmak izi inceleme ve araflt›rmas› için Olay Ye-
ri ‹nceleme ve Kimlik Tespit fiube Müdürlü¤ü Vücut ‹zi Gelifltirme Büro
Amirli¤i; DNA, kimyasal ve benzeri incelemeler için Kriminal Daire Bafl-
kanl›¤›’na ba¤l› Kriminal fiube Müdürlü¤ü laboratuarlar› veya Jandarma
Kriminal Laboratuar› gibi farkl› birimlere gönderilir. Buralardan elde edi-
len sonuca göre faile yönelik araflt›rmalar bafllar. Hatta aç›lan davada
mahkemenin görülmesi s›ras›nda hâkim veya taraflar›n iste¤ine ba¤l› ola-
rak Adli T›p Kurumu’nun ilgili birimlerinde de incelemeler yap›labilir. 

4. Olay Yeri ‹ncelemeleri ile ‹lgili Hukuki Düzenlemeler

Olay yeri inceleme ifllemleri adli olaylar›n ayd›nlat›lmas›nda ve suçlar›n
önlenmesinde çok önemli bir role sahiptir. Meydana gelen bir adli olay›n
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ilk haber al›nmas›ndan, soruflturma ve yarg›laman›n son aflamas› olan
mahkemede karar an›na kadarki süreçte, her aflaman›n titizlikle takibi ve
özellikle hukuki prosedürlere uygunlu¤u; fail, ma¤dur, olay yeri üçgeni-
nin sa¤l›kl› kurulmas› ve adil bir yarg›laman›n söz konusu olmas› aç›s›n-
dan azami dikkat edilmesi gereken hassas bir konudur. Bu süreçte elde
edilen ve de¤erlendirilen herhangi bir delil, her ne kadar sa¤lam ve bizi
sonuca götürebilecek önemli ipuçlar› verse de, söz konusu delil hukuka
uygun bir flekilde elde edilmemiflse o delilin hiçbir özelli¤i ve manas› yok-
tur, zaten bu durumda ‘delil’ kavram›ndan bahsetmek de olanaks›zd›r.
Anayasa madde 15/2’de yer alan “…kimse din, vicdan, düflünce ve kana-
atlerini aç›klamaya zorlanamaz ve bunlardan dolay› suçlanamaz; suç ve
cezalar geçmifle yürütülemez; suçlulu¤u mahkeme karar› ile saptan›ncaya
kadar kimse suçlu say›lamaz” hükmü ve bir insanl›k görevi gere¤i; yap›-
lan tüm ifllemler hukuki ve insan hak ve hürriyetlerine uygun olarak yürü-
tülmelidir. Türkiye’nin uzun y›llardan bu yana Avrupa ‹nsan Haklar›
Mahkemesi taraf›ndan yarg›lan›p suçlu bulunarak yüksek mebla¤larda
tazminat ödemeye mahkûm edilmesinin bir nedeninin; mahkeme aflama-
s›nda de¤erlendirilen delillerin yetersiz veya hukuka uygun olarak elde
edilmemifl olmas›ndan kaynakland›¤›n› da göz ard› etmemek gerekir.

Türkiye’de olay yeri inceleme ve kimlik tespit ifllemleri; Emniyet Ge-
nel Müdürlü¤ü Kriminal Daire Baflkanl›¤› veya Jandarma Kriminal Labo-
ratuvar› bünyesinde yürütülmektedir. Her ilde bir Olay Yeri ‹nceleme ve
Kimlik Tespit fiube Müdürlü¤ü yap›lanmas› mevcut olup, burada çal›flan
tüm amir ve memurlar alanlar›nda kurs görmüfl uzman personelden olufl-
maktad›r. Bu yap›lanma; meydana gelen adli bir olayda olay yerinde iz ve
delil araflt›rmas› yapmak, elde edilen bilgilerle faile veya faillere ulaflmak
için fiziki kimlik tespiti yapabilmek ve fail, ma¤dur ve olay yeri aras›nda-
ki ba¤› sa¤lam olarak ortaya koyabilmek amac›yla, her türlü teknik dona-
n›ma ve imkâna sahip olarak hizmetlerini yürütmektedirler. Son y›llarda
özellikle olay yeri incelemeleri sonucu elde edilen delillerden yola ç›k›la-
rak ayd›nlat›lan olaylara bak›ld›¤›nda, bunun ne kadar önemli bir görev
oldu¤u daha net bir flekilde anlafl›lmaktad›r.

Olay Yeri ‹nceleme fiube Müdürlükleri ve Olay Yeri ‹nceleme Büro-
lar›, olay yeri inceleme ad› alt›nda sadece olay yeri inceleme ifllemleri de-
¤il bununla birlikte; kimlik tespit, eflkâl tespit, hâkimin talimat› gere¤i fo-
to¤raf, eflkal ve parmak izi kayd› (arflivi) gibi ifllemleri de yapmaktad›r.

Olay yeri inceleme birimleri, Cumhuriyet savc›lar› taraf›ndan verilen
fiziki kimli¤inin tespitine yönelik talimat gere¤i zanl›n›n parmak izi, efl-
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kâl ve foto¤raflar›n› al›p bu bilgileri yine ilgili Cumhuriyet savc›l›¤›na
gönderir. Bu bilgilerin arflive kayd› ise; 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlü-
¤e giren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Türk Ceza Kanununa göre, mah-
keme sonucu cezan›n kesinleflmesi veya hakimin takdirine ba¤l› olarak yi-
ne hakim taraf›ndan verilen talimat do¤rultusunda yap›l›r. 

Olay yeri inceleme hizmetleri; çeflitli kanun, yönetmelik ve genelge-
lerle düzenlenmifltir. Baflta Anayasa olmak üzere, bütün olay yeri incele-
me ifllemleri ve büro hizmetleri kanunlara uygun olarak yürütülmektedir.
08.12.1988 tarihinde yürürlü¤e giren ve amac›; adli, idari, siyasi sorufl-
turmalar s›ras›nda güvenlik kuvvetlerine ve adli mercilere yard›mc› tek-
nik bir birim olarak merkezde ve illerde parmak izi ve teknik foto¤raf
hizmetlerini yürütmekle görevli birimlerin kurulufl görev ve çal›flma esas
ve usullerini düzenlemek olan ‘Emniyet Teflkilat› Parmak ‹zi Teknik
Hizmetleri Yönetmeli¤i’, 24.09.1996 tarihli, ‹llerde Olay Yeri ‹nceleme
ve Kimlik Tespit fiube Müdürlüklerinin kurulufl ve amac›n› düzenleyen
‘‹l Emniyet Müdürlükleri Kimlik Tespit ve Olay Yeri ‹nceleme fiube
Müdürlü¤ü Kurulufl Görev ve Çal›flma Yönetmeli¤i’, 17.02.1983 tarihli
ve amac›; Kanunlarda polise tevdi olunan adli görevlerin yerine getiril-
mesi s›ras›nda suç delillerinin düzenli ve eksiksiz toplanmas›na, muhafa-
zas›na ve ilgili yerlere gönderilmesine iliflkin esas ve usulleri düzenle-
mek olan ‘Polisin Adli Görevlerinin Yerine Getirilmesinde Delillerin
Toplanmas›, Muhafazas› ve ‹lgili Yerlere Gönderilmesi Hakk›nda Yö-
netmelik’, 11.04.2002 tarihli ‘Emniyet Genel Müdürlü¤ü Asayifl Dairesi
Baflkanl›¤› Kurulufl, Görev ve Çal›flma Yönetmeli¤i’nin 6. bölümünde
düzenlenen Olay Yeri ‹nceleme ve Kimlik Tespit fiube Müdürlü¤ü kuru-
lufl amaç ve görevleri ile PVSK madde 5’te kimlerin parmak izinin al›na-
bilece¤i, Kriminal Laboratuar Kurulufl Yönetmeli¤i gibi düzenlemeler
olay yeri ifllemlerinin hukuka uygunlu¤u aç›s›ndan önemli düzenlemeler-
dir. Söz konusu düzenlemelere göre pasaport, ehliyet ve ruhsat alanlar›n
parmak izleri, gönüllülerin parmak izleri, s›¤›nma talebinde bulunan ya-
banc›lar›n ve göz alt›na al›nanlar›n parmak izleri son de¤iflikliklerle al›-
nabilmektedir.

Olay yeri inceleme ifllemleri ve bu süreçte gerçeklefltirilen faaliyetle-
rin nas›l ve hangi kriterlere göre yürütülmesi gerekti¤i ile ilgili konular
ise; Adli Kolluk Yönetmeli¤i, Adli ve Önleme Aramalar› Yönetmeli¤i,
Suç Eflyas› Yönetmeli¤i, Beden Muayenesi Genetik ‹ncelemeler ve Fiziki
Kimli¤inin Tespiti Hakk›nda Yönetmelik, Yakalama Gözalt›na Alma ve
‹fade Alma Yönetmeli¤i gibi yönetmeliklerle düzenlenmifltir.  
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Son y›llarda gerek Ceza Muhakemeleri Kanunu gerekse Ceza Kanu-
nu’nda yap›lan de¤ifliklik ve düzenlemelere ba¤l› olarak, olay yeri incele-
me flube ve büro hizmetlerinde de çeflitli düzenlemeler yap›lm›flt›r. Özel-
likle 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlü¤e giren Ceza Muhakemesi Kanunu
ve Türk Ceza Kanunu’nda yap›lan yeni düzenlemelerle olay yeri inceleme
hizmetlerinde büyük say›labilecek de¤ifliklikler meydana gelmifltir.  ‹lk za-
manlarda uygulamaya yönelik ortaya ç›kan kar›fl›kl›klar ve buna ba¤l› zor-
luklar zamanla ortadan kalkm›fl ve yeni düzenlemelerde büyük oranda
adaptasyon sa¤lanm›fl durumdad›r. Örne¤in kanunun yürürlü¤e ilk girdi¤i
tarihlerde tereddüt oluflturan, kiflinin ma¤dur oldu¤u durumlarda evinde
veya iflyerinde meydana gelen bir olayda olay yeri incelemesi için hâkim
karar› gerekir mi gerekmez mi konusu uygulamalar›n düzene girmesi aç›-
s›ndan hayli uzun say›labilecek bir zamandan sonra ancak aç›kl›¤a kavufl-
turulabilmifltir. Bununla birlikte halen belirsiz kalan baz› uygulamalarla il-
gili olarak da yeni düzenleme ve çal›flmalar›n devam etti¤i bir gerçektir.

Yeni kanunlarla birlikte olay yeri inceleme ve özellikle kimlik tespi-
tine yönelik yap›lan ifllemler, an›lan tarihten sonra ancak hâkim veya ge-
rekti¤inde Cumhuriyet Savc›s› taraf›ndan verilen talimatlar do¤rultusunda
yap›lmaktad›r (CMK m.81). Bu konuda yeni kanunlarda yap›lan de¤iflik-
liklere paralel olarak ç›kar›lan yönetmeliklerle, ifllemlerde herhangi bir
sorun olmadan h›zl› ve etkili bir flekilde yürütülmesi sa¤lanmaya çal›fl›l-
m›flt›r.  Bu yönetmeliklerde olay yeri inceleme ifllemlerinin nas›l olmas›
gerekti¤i, bu süreçte ifllemlerin hukuki olmas› aç›s›ndan nelere dikkat
edilmesi gerekti¤i ve hangi kriterlere göre yürütülmesi gerekti¤i konula-
r›nda yeterince aç›klay›c› bir düzenlemeye yer verilmesi amaçlanm›flt›r.
Olay yeri inceleme, faile ve kimlik tespitine yönelik yap›lan ifllemlere ve
olay yeri inceleme sürecinde gerçeklefltirilen tüm faaliyetlere yeni uygu-
lamaya konulan kanun ve yönetmelikler aç›s›ndan genel olarak bak›ld›-
¤›nda; CMK’da geçen konu ve maddeler;  m.8/2 (delilleri yok etme, de-
¤ifltirme, gizleme), m.75 (flüpheli veya san›¤›n beden muayenesi ve vücu-
dundan örnek al›nmas›), m.77 (kad›n›n muayenesi), m.78 (moleküler ge-
netik incelemeler), m.79 (hakimin karar› ve inceleme yap›lmas›), m.80
(Genetik inceleme ve sonuçlar›n›n gizlili¤i), m.81 (fizik kimli¤inin tespi-
ti), m.82 (ilgili maddelerin yönetmelikle düzenlenmesi), m.86 (ölünün
kimli¤ini belirleme ve adli muayene), m.217 (delilleri takdir yetkisi),
m.234 (ma¤dur ile flikayetçinin haklar›); TCK’ da ilgili maddeler m.135
(kiflisel verilerin kaydedilmesi), m.281 (suç delillerini yok etme, gizleme
veya de¤ifltirme) ve m.287 (genital muayene) gibi maddelerde an›lan ko-
nular fleklinde düzenlenmifl oldu¤unu görülür (Türk Ceza Kanunu, 2006;
Ceza Muhakemesi Kanunu, 2006).
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Tart›flma ve Sonuç

Baflar›l› bir soruflturma ve kovuflturma için kolluk kuvvetlerinin çal›flma-
lar›nda olay yerinin ve delillerin bilimsel analizinin önemi çok iyi bilin-
mektedir (Kaygusuz, 2005). Adli bilimler, sürekli de¤iflen ve teknolojiyle
birlikte geliflen bir bilim dal›d›r. Bu bilimsel ve teknolojik geliflmeler,
maddi delillerin toplanmas›nda ve analizinde baflar› sa¤lama olas›l›¤›n›
artt›rm›flt›r. Dolay›s›yla sorun, delillerin analizinden de¤il, olay yerinden
toplanmas›ndan kaynaklanabilmektedir. Bu sebeple, olay yeri incelemesi
birinci derecede önem tafl›r ve konusunda uzman birimler taraf›ndan ger-
çeklefltirilmelidir. Olay yeri inceleme birimleri, tüm olay yeri çeflitlerinde
baflar›yla çal›flabilecek, profesyonel olarak delilleri toplayabilecek ve de-
¤erlendirebilecek uzman personele ve yeterli teknik donan›ma sahip ol-
mal›d›r. Teknolojinin ilerlemesi ile bugün olay yeri incelemeleri geçmifle
göre çok daha kolay ve do¤ru yap›labilmektedir (Polat, 2004; Williams,
2004). Bunun yan›nda, ülkenin yasalar› ve birimin ba¤l› oldu¤u kurumun
uygulamaya koydu¤u konu ile ilgili yönetmelikler de do¤ru oldu¤u kadar
ifller nitelikte olmal›d›r. 

Ça¤›m›zda teknolojik geliflmelere paralel olarak haberleflme ve ula-
fl›m imkânlar›n›n geliflmesi, sanayileflmenin h›zlanmas› gibi faktörlerin de
etkisiyle sosyal hareketlili¤in artmas› neticesinde; basit yap›l› olaylar ye-
rini daha karmafl›k ve organize olaylara b›rakm›flt›r. Bu geliflime paralel
olarak; güvenlik güçlerinin de kriminal yeteneklerini gelifltirmesi, suç ve
suçlularla mücadelede elde edilen maddi delilleri bilimsel yöntemlerle in-
celeyerek sonuca gitmesi zorunlu hale gelmifltir. 

Olay yeri inceleme çal›flmalar›n›n ana temas› olan delilden san›¤a
ulaflma prensibi; hiçbir flüpheye yer vermeden bilimsel veriler ›fl›¤›nda
olay yeri, fail ve ma¤dur aras›ndaki ba¤› ortaya ç›karacak, bununla birlik-
te adaletin do¤ru bir flekilde tecelli etmesi sa¤lanacakt›r. Bu hizmet ile ka-
mu vicdan› rahatlayacak, toplumsal düzen ve huzurun devaml›l›¤›na ilifl-
kin güven duygusu pekiflecektir.

Olay yeri incelemesi ile elde edilecek en önemli unsur, maddi delile
dönüflebilecek bulgulard›r. Olay yerinde bulunabilecek kan, k›l, sigara iz-
mariti, parmak izi, ayak izi, elbise parças› vb. nesne ve izler, meydana ge-
len suç olaylar›n› ayd›nlatabilecek delillere dönüflme olas›l›¤› yüksek olan
önemli bulgulard›r. Bir ortam› terk eden kiflinin orada bulundu¤una dair
iz b›rakmamas› ya da o ortamdan bir fleyler al›p götürmemesi hemen he-
men imkâns›zd›r. Olay yeri incelemesi ile elde edilecek en önemli fley
maddi suç delilleridir. Bu tür deliller flüphelinin ve/veya ma¤durun lehine
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veya aleyhine dilsiz birer tan›kt›r. Tan›kl›k yapan insanlar›n varl›¤› bile
onlar› yok edemez (European Crime Scene Examiners Basic Course
Handbook, 2002).

Olaylar›n ayd›nlat›lmas›nda yararl› olabilecek birçok ipucu ve delil,
olay yerini araflt›rmakla bulunabilir. Çünkü olay yeri araflt›rmas›, baflka
türlü elde etmeye imkân olmayan, çok ve çeflitli bilgiler verecektir. Mey-
dana gelen adli bir olayda, olay yerinin sistemli ve ciddi bir flekilde ayr›n-
t›l› incelenmesi çok önemlidir. Bu nedenle her olayda mutlaka delilleri
aramak ve bulmak gerekir. Aksi halde olay›n ayd›nlat›lmas› mümkün ol-
maz. 

Kimi zaman suçu ifllemedi¤i halde o suçu ifllemifl gibi itirafta bulu-
nanlara da rastlan›lmaktad›r. Bu gibi durumlarda olay yerinden elde edi-
len deliller ve suçun ifllenifl biçimi ile itiraf aras›ndaki uygunluk ya da çe-
liflkileri tespit etmek gerekir. Çünkü amaç sadece suçluyu bulmak de¤il,
olay›n ayd›nlat›lmas› ve bu olaydan elde edilen tecrübelerle bu veya ben-
zeri olaylar›n engellenmesi yönünde tedbirler almakt›r. 

Olaya el konuldu¤unda, olay›n do¤ruluk derecesinin anlafl›lmas› için,
olay yerine gidilmesi, olay gerçekten meydana gelmiflse olay yeri araflt›r-
mas›n›n yap›lmas› zorunludur. Ancak, olay yeri incelemesinin tam ve
do¤ru bir flekilde yap›lmad›¤› veya yap›lamad›¤› durumlar söz konusu
olabilmektedir. Oysa suçlu ya da san›¤a kötü muamele uygulamadan, her-
hangi bir flüpheden uzak, fiziksel delillerle masumiyet veya suçlulu¤unun
kesin olarak belirlenmesi ve sonucu telafi olunmayacak adli hata ve yan›l-
malar› önleme; olay yerinin bilimsel yöntemlerle incelenmesine ve fizik-
sel delillerin etkili kullan›m›na ba¤l›d›r.

Olay yerinde acil t›bbi müdahale gerektiren bir yaral›n›n varl›¤› ha-
linde, öncelikle acil yard›m ekiplerine haber verilmeli, yaral›n›n t›bbi ba-
k›m›n›n yap›lmas› sa¤lanmal›d›r (Learning for Life, 2003b). Ancak bu s›-
rada yaral›dan elde edilebilecek delillerin de korunmas› ve toplanmas› ge-
rekti¤i göz ard› edilmemelidir. Bunun yan›nda, acil yard›m ekibinin yara-
l›ya müdahale s›ras›nda olay yerinde b›rakm›fl olabilece¤i pamuk, fl›r›nga
vb. malzemelerin birer delil niteli¤i tafl›mad›¤›na dikkat edilmesi gerekti-
¤i; delil olarak kabul edildi¤i durumlarda olay›n rekonstrüksiyonunda
yanl›fll›klara sebep olaca¤› kesindir. Bundan kaç›nmak için, durum ilk
ekip taraf›ndan ayd›nlat›c› bir flekilde not edilmeli ve olay yeri inceleme
ekibine ayr›nt›lar›yla bildirilmelidir (NIJ, 2000; SweetHaven Publishing
Services, 2006). 
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Delilin; sadece meydana gelen adli bir olay›n ayd›nlat›lmas›nda
önemli olmad›¤› aflikârd›r. Olaylar›n ayd›nlat›lmas› ile birlikte, olay›n ifl-
lenifl flekli, olayda kullan›lan suç aletlerinin niteli¤i, ola¤an bir olay olup
olmad›¤› gibi olay›n bir çeflit profilinin ç›kar›lmas›nda da delillerin birin-
cil etkiye sahip oldu¤u muhakkakt›r. Ancak, bu say›lan olgular›n do¤ru ve
sa¤l›kl› analizi de do¤al olarak ciddi ve etkili bir olay yeri inceleme sonu-
cu ortaya ç›kacakt›r. Olay yerine intikal eden ilk ekipten, olay yerinden el-
de edilen delillerin analizini yapan kiflilere kadar tüm birimler bu konuda
iyi e¤itimli ve alanlar›nda uzmanlaflm›fl olmal›d›rlar. Ayr›ca bu alanda ya-
p›lan tüm ifllemler uluslararas› anlaflmalar ve baflta anayasa olmak üzere
kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yürütülmelidir. Adli soruflturmala-
r›n insan haklar›na ve kanunlara uygun olarak yürütülebilmesi ve delilden
san›¤a ulaflabilme prensibi, ancak bu flekilde tam ve etkin olarak bir an-
lam ifade edebilir.

Bu alanda çal›flacak olan personelin seçimi, verilecek e¤itim ve olay
yeri inceleme esnas›nda kullan›lacak olan teknik imkânlar profesyonel bir
flekilde de¤erlendirilerek bu konularda etkin ve kararl› ad›mlar at›lmal›d›r.
Bununla birlikte bu alanda çal›flan personelin düzenli ve sistemli olarak
hizmet içi e¤itimden geçmesi de yine olaylar›n ve olay yerlerinin etkin in-
celenmesinde önemli bir noktad›r. Ayr›ca göz ard› edilmemesi gereken di-
¤er bir konu da bu alanda çal›flan personelin sa¤l›k aç›s›ndan korunabil-
mesinin sa¤lanmas›d›r (O’Connor, 2006a). Esasen olaylar›n çeflidine gö-
re, her ne kadar inceleme esnas›nda koruyucu giysiler kullan›lsa ve kulla-
n›lan malzemeler temiz ve hijyenik olsa da; olay yerinde bulunan kandan,
orada bulunan malzemelerden veya cesetlerden bulaflabilecek hastal›klar
söz konusu olabilece¤i gibi, bu tür manzaralara s›k s›k maruz kalmadan
kaynaklanabilecek bir tak›m psikolojik sorunlar da ihtimal dahilindedir.
Dolay›s›yla bu alanda görev yapan personelin, yine düzenli aral›klarla psi-
kolojik destek de dâhil olmak üzere, sa¤l›k taramas›ndan geçmesi göz ar-
d› edilmemesi gereken önemli bir noktad›r. 

Olay yeri inceleme; ciddi ve sistemli bir flekilde yürütülmesi gereken
adli bir süreçtir. Bu süreç; meydana gelen adli bir olay›n haber al›nmas›n-
dan, mahkemede hâkimin karar an›na kadarki aflamalar› kapsar. Delil, her
ne kadar adli olaylar›n çözümünde kullan›lan bir araç gibi gözüküyor ol-
sa da, asl›nda insan haklar› ve bar›fl içerisinde bir yaflam›n sa¤lanmas› aç›-
s›ndan da hayati önem tafl›maktad›r. Tüm bunlar›n ›fl›¤›nda, “olay yeri in-
celemesi ne kadar sa¤l›kl› olursa, toplum da o kadar bar›fl ve düzen içeri-
sinde olur”, demenin abart›l› bir ifade olmayaca¤› kanaatindeyiz.  
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