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Özet

K‹ML‹K SORMA VE K‹ML‹K TESP‹T‹

Asking for Identification and Proof of Identity

ir ülkenin vatandafllar› ile ilgili bilgilerinin sa¤l›kl› olarak tu-
tulmas› ve istenildi¤inde bu bilgilere ulafl›lmas›, üzerinde en

çok durulan konulardan birisidir. Kimlik kavram› da, günlük ifllem-
lerin devam ettirilmesinin yan›nda, suçlar›n önlenmesi, araflt›r›lma-
s› ve soruflturulmas›nda da büyük öneme sahiptir. Bu nedenle, vaz-
geçilmez bir polis uygulamas› olan kimlik sorma ve kimlik tespit
ifllemleri, herkes taraf›ndan iyi bilinmesi gerekir.

Hukukumuzda, kimlik sorma ve kimlik tespit etme ifllemleri konu-
sunda, hem vatandafllara hem de kamu görevlilerine belli yüküm-
lülükler getirilmifl olup, hukuka ayk›r›l›k durumlar›nda ise ilgililer
hakk›nda çeflitli yapt›r›mlar öngörülmüfltür. 

Bu çal›flma ile adli ve önleme amaçl› kimlik sorma ve kimlik tespit
ifllemlerindeki tereddütlerin giderilmesi ve polis uygulamalar›na
›fl›k tutmas› amaçlanm›flt›r.
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Abstract

Processing properly the datas of a state’s citizens and reaching
them whenever applied is one of the most important subject. The
concept of identification is also has great importance for carrying
on the operations besides investigation and prevention of the crime.
For this reason, as one of the most ordinary implemantation of
police, asking for identification or proving the identification should
be know by every body. 

B
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Girifl
Günümüzde, kiflilerin kimliklerini ispata yarayan nüfus cüzdan›, ehliyet,
pasaport gibi resmi bir belgeyi yanlar›nda tafl›madan normal olarak hayat-
lar›n› devam ettirmeleri zordur. Zira, herhangi bir ifllem yapmak istedik-
lerinde veya kendilerine herhangi bir sebeple kimlik sorulmas› halinde
bunu resmi bir belge ile ispat edememeleri halinde baz› yapt›r›mlarla kar-
fl›lafl›rlar. 

Suç ifllenmesini önlemek veya ifllenmifl suçlar›n faillerini ele geçir-
mek amac›yla kolluk1, kiflilerden kimli¤ini sorabilir. Bu istem karfl›s›nda
kiflilerin kimli¤ini ispatlama konusunda kendilerine gerekli kolayl›k sa¤-
lan›r. Kimlik sorma ifllemi sonras› kiflinin kimli¤inin aç›k bir flekilde be-
lirlenememesi veya flüphe edilmesi durumunda ise kimlik tespit ifllemi ya-
p›l›r. 

Yaflayan ve ölü kiflilerin kimli¤inin tespit edilmesinde, sosyal, ekono-
mik ve ceza-i aç›dan birçok yarar vard›r. Bu nedenle kimlikle ilgili düzen-
leme ve uygulamalar günümüzde önemli bir yere sahiptir.

Polisin kimlik sorma ve kimlik tespit etme ifllemlerinde baz› farklar
vard›r. Kimlik sorma ifllemi, durumundan flüphe edilen ya da belirli yer-
lerde yap›lan araflt›rma ve kontrollerde kiflilerin kimlik bilgilerine ulafl-
mak, belge düzenlemek, ifllem yapmak, geçifline izin vermek gibi amaç-
larla yap›l›r. Kimlik tespiti ise, kiflinin kimli¤inin belirlenmesi ve tespit
edilmesi amac›yla, kimlik bilgileri ile fizik kimli¤i özelliklerinin kayda
al›nmas› ve mevcut veri sistemi taban›ndan karfl›laflt›rma yap›lmas› olarak
ifade edilebilir. 

1 Kolluk kavram› k›saca; genel kolluk, özel kolluk ve yard›mc› kolluk olarak üç k›sma ayr›l›r. Genel kolluk ise,
polis, jandarma ve sahil güvenlik komutanl›¤› fleklinde s›n›fland›r›l›r. Bu makalede kolluk yerine  “polis” tabiri kul-
lan›lacakt›r. 

National law assign some responsibilities for the citizens and
government officers to ask for identification card and ascertain
identification procedures, and brings some sanctions for the related
persons whether there is an unlawfull situation.

By this work, finding a solution for the hesitations about asking
and proving the identification procedures are being aimed.

Key Words: Identification, Police, Data, Verification of Identity,
Crime.
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Mevzuat›m›zda kimlik sorma ve kimlik tespit etme ifllemleri, afla¤›da
belirtilen hukuki düzenlemelerde ve özellikle PVSK’daki son de¤ifliklik-
lerde2 ele al›nm›flt›r. Bu ifllemler, ister adli isterse önleme amac›yla ya-
p›ls›n, genel olarak polis taraf›ndan yerine getirilir. Bunun yan›nda di¤er
kamu görevlileri de hizmet alan›na göre bu yetkiyi kullan›rlar. 

1. Hukuki Dayanaklar

1.1. Ceza Muhakemesi Kanunu

Kimlik tespit ile ilgili, Kanunun 75 ve devam› ile 81. ve 86. maddelerin-
de adli amaçl› olarak bu ifllemlerin nas›l ve ne flekilde yap›laca¤› düzen-
lenmifltir. Ayr›ca, ifade ve sorgu esnas›nda flüpheli ve san›¤›n kimlik bil-
gileri ile ilgili sorulara cevap verme yükümlülü¤ü ile haz›rlanan iddiana-
mede kimlik bilgilerinin yer almas› konusu Kanunun 147. ve 170. madde-
lerinde yer almaktad›r. 

1.2. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu

Kanunun 4/A maddesinde “kimlik sorma”, 5. maddesinde ise “kimlik tes-
pit” konusu düzenlenmifltir.

Ancak, 02.06.2007 tarihinde de¤ifltirilen PVSK’n›n 5/ son f›kras›na
dayan›larak haz›rlanacak ‘Parmak ‹zi ve Foto¤raf Verilerinin Kayda Al›n-
mas›, Saklanmas› ve Kullan›lmas› Hakk›nda Yönetmelik’ te kimlik tespiti
ile ilgili ifllemler detayl› olarak düzenlenecektir.

1.3. Kimlik Bildirme Kanunu

Kimlik Bildirme Kanununun 4. ve 9. maddelerinde, otel, motel, vs. yer-
lerde kalanlar kimlik bildirme belgesini yetkili idareye vermekle yüküm-
lü tutulmufllar ve polis görevlilerince her istenildi¤inde bu kimlik kart›n›n
gösterilmesi zorunlu tutulmufltur. Ayr›ca, 17. maddeye göre kimlik bildir-
me ile ilgili düzenlemeye ayk›r› hareket edilmesi halinde para cezas› ön-
görülmüfltür.

2 02.06.2007 tarih ve 5681 say› ile PVSK’n›n de¤ifltirilen 4/A maddesi ile 5. maddesinde, kimlik sorma ve kimlik
tespit etme konusu ile ilgili oldukça genifl düzenleme yap›lm›flt›r. Konu ile ilgili de¤ifltirilen di¤er maddelere de
de¤inilecektir
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1.4. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

Kanunun 7. maddesinde, özel güvenlik görevlilerinin, hava meydan›, li-
man, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulafl›m tesislerinde, toplant›, kon-
ser, spor müsabakas›, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve
dü¤ün törenlerinde kimlik sorma yetkileri ile ilgili düzenleme yap›lm›flt›r.

1.5. Kabahatler Kanunu

Kanunun 40. maddesinde, görevle ba¤lant›l› olarak sorulmas› halinde ka-
mu görevlisine kimli¤i ile ilgili bilgi vermekten kaç›nan veya gerçe¤e ay-
k›r› beyanda bulunan kifliye para cezas› verilmesi öngörülmüfltür. Ayr›ca,
kimli¤i belirlenene kadar C. Savc›s›n›n talimat› ile gözalt›na al›nabilece¤i
belirtilmifltir.

1.6. Nüfus Hizmetleri Kanunu

5490 say›l› Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 11. maddesinde, kiflilerin nüfu-
sa kay›t olmalar› zorunlu k›l›nm›flt›r. Ergin olmayanlar›n nüfusa kay›t ifl-
lemlerinde veli, vasi veya kayy›mlar görevli say›lm›flt›r. Kanunun 18.
maddesinde ise,  polisin yan›nda, kamu ve özel kurumlar, okul müdürleri
gibi benzeri yerlerin sorumlular›n›, kimlikle ilgili çal›flanlar› veya kimli¤i
belirlenemeyenleri nüfus müdürlüklerine bildirmek ve gerekli ifllemleri
yapmakla sorumlu k›l›nm›fllard›r.

1.7. S›k›yönetim ve Ola¤anüstü Hal Kanunu

S›k›yönetim Kanunun 16. maddesi ile Ola¤anüstü Hal Kanununun 11. ve
25. maddelerine göre kiflilerin kimlik tafl›ma zorunlulu¤u bulunmas›n›n
yan›nda, kimliklerine dair kasten gerçe¤e ayk›r› bilgi verenler veya bilgi
vermekten çekinenlere hapis cezas› öngörülmüfltür.

1.8. Pasaport Kanunu

Kanunun 22. maddesinde, yurtd›fl›na ç›k›fl yasa¤› verilenlerin aç›k kimlik-
leri polis makamlar›na bildirilir. Polis birimleri de bu kiflilerin isimlerini
kimlik sorgulamas› s›ras›nda gözetir. Kanunun 2. maddesinde de yabanc›-
lar Türkiye’ye girebilmek ve ç›kabilmek için yolcu girifl-ç›k›fl kap›lar›n-
daki polis makamlar›na geçerli pasaport veya pasaport yerine geçerli bir
vesika ibraz etmeye mecburdurlar.
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1.9. Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik ‹ncelemeler ve
Fizik Kimli¤in Tespiti Hakk›nda Yönetmelik (Beden Muayenesi
Yönetmeli¤i)

Yönetmeli¤in 15., 16. ve 17. maddelerinde, fiziki kimli¤in tespiti, verile-
rin imhas› ve korunmas› ile ilgili düzenleme bulunmaktad›r.

1.10.  Adli ve Önleme Aramalar› Yönetmeli¤i (Arama Yönetmeli¤i)

Yönetmeli¤in 18. maddesinde, polise suç ifllenmesini önlemek için kifli-
lerden kimlik sorma yetkisi verilmifltir. Ayr›ca, yönetmeli¤in 21. madde-
sinde de Özel güvenlik görevlilerinin de maddede belirtilen yerlerde, kim-
lik sorma yetkilerinin bulundu¤u belirtilmifltir.

1.11. Yakalama, Gözalt›na Alma ve ‹fade Alma Yönetmeli¤i (Yakalama
Yönetmeli¤i)

Yönetmeli¤in 5. maddesinde polis, kimli¤ini ispat edemeyen ve flüpheli
görülenleri yakalama ve muhafaza alt›na almaya yetkili k›l›nm›flt›r. Ayr›-
ca, suçüstü halinde flüpheli kimli¤inin hemen belirlenememesi durumla-
r›nda ise yakalama herkes taraf›ndan yap›labilecektir. Yine, Yönetmeli¤in
19. maddesinde çocuklar›n da kimlik tespiti amac› ile yakalama ifllemine
tabi tutulabilece¤i öngörülmüfltür.

1.12. Adl› T›p Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeli¤i (Adl› T›p
Yönetmeli¤i)

Yönetmeli¤in 10/c ve 15. maddelerinde ölülerin kimlik tespiti ile ilgili
düzenleme bulunmaktad›r.

2. Kimlik Kavram›

Kimlik, insana özgü bir kavramd›r. Kimlik kavram› ile ilgili literatürde
birçok kavram ve tan›ma rastlamak mümkündür. Örne¤in, kiflisel kimlik,
toplumsal kimlik, ulusal kimlik, etnik kimlik, sosyolojik kimlik, biyomet-
rik3 kimlik, davran›flsal kimlik gibi. Ancak, bu çal›flmada önleme ve adli

3 Biyometrik izler veya özellikleri konusunda, “fizik kimli¤in tespitine dair izler”, “bireysel tan›mlay›c› izler”,
“kiflinin fiziksel ay›rt edici özellikleri” gibi çeflitli tan›mlamalar yap›lmaktad›r.
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amaçl› olarak kiflileri tan›ma ve tan›mlamada ispata yarayan kimlik kav-
ram› üzerinde durulacakt›r. 

Kimlik, bir baflka ifade ile hüviyet, hukuk sözlü¤ünde; “bir kiflinin
ad›, soyad›, ana baba ad›, do¤um tarihi ve yeri gibi hususlar› içeren bel-
ge” fleklinde, “kiflileri birbirinden ay›ran vas›flar” olarak tan›mlanmakta-
d›r (Y›lmaz, 2002: 497, 685). Kimlik kart› ise, yetkili organ taraf›ndan va-
tandafla kanun çerçevesinde verilen ve resmi ve özel iliflkilerinde kimli¤i-
ni tan›mlayan resmi bir belge olarak ifade edilir.

Adli t›p ve hukuk uygulamalar›nda “adli kimlik” ve “t›bbi kimlik”
fleklinde iki tür kimlik tan›m› bulunmaktad›r: Adli kimlik, bir kifliyle ilgi-
li, cinsiyet, do¤um yeri, do¤um y›l›, anne, baba ifl ve e¤itim durumu gibi
nüfus kay›tlar›ndaki bilgilerden oluflan kimliktir. Bu tür bilgiler; kifliye ait
foto¤raf› da içeren nüfus, sürücü belgesi, pasaport gibi bir belge üzerinde
gösterilebilir. T›bbi kimlik ise, vücut özelliklerinin tümüyle birlikte de¤er-
lendirilmesi sonucu ortaya ç›kan boy, vücut a¤›rl›¤›, cinsiyet, ameliyat,
yara, renk, yüz özellikleri gibi bilgileri içerir (Zeyfeo¤lu ve Hanc›, 2001:
375). Polis, daha çok adli kimlikle ilgili çal›flmalar yapmaktad›r.

Kimli¤in belirlenmesinde gerekli bilgilerin neler oldu¤u konusunda
de¤iflik görüfl ve uygulamalar vard›r. Kimlik kapsam›na genel olarak; ad›
ve soyad›, baba ve anne ismi, varsa k›zl›k soyad›, lakab›, varsa kanuni
temsilcisi, kan grubu, do¤um yeri ve tarihi, okur-yazar durumu, adresi,
ö¤renim durumu, ekonomik durumu, medeni hali, çocuk say›s›, sab›kal›
olup olmad›¤›, nüfusa kay›tl› oldu¤u yer, ikametgah adresi ve meslek gi-
bi kiflinin tan›nmas›na ve tespit edilmesine yarayan bilgilerin bulunmas›
gerekir (Yurtcan, 2005: 332; fiahin, 2005: 425; Kurban’dan akt. Malkoç
ve Yüksektepe, 2005: 425; Kunter ve Yenisey, 2002: 403).

Ülkemizde, S›k›yönetim ve Ola¤anüstü Hal Kanunu hariç kiflilerin
üzerlerinde kimlik bulundurmay› zorunlu k›lan bir hüküm bulunmamak-
tad›r. Nüfus Hizmetleri Kanunu da herkesin nüfus cüzdan› almas›n› zo-
runlu k›lm›flt›r. Bununla birlikte PVSK, CMK ve Kabahatler Kanunu gibi
yasal metinlerde, görevlilerinin kimlik sorma yetkisi karfl›s›nda, kiflilerin
do¤ru kimlik bilgisi verme zorunluluklar› bulunmaktad›r.   

Kimlikle ilgili her ülkede farkl› uygulamalar görülmektedir. Baz› ül-
keler, Ulusal Kimlik Kart› kullan›m›n› zorunlu tutarken, di¤er bir bölümü
de kart kullan›m›n› iste¤e ba¤l› tutmaktad›r (TÜB‹TAK-UEKAE, 2006).
Yunanistan, ‹spanya gibi birçok ülkede kimlik kart›n› kiflilerin yanlar›nda
tafl›malar› zorunludur. Bununla birlikte, birçok ülkede de kiflilerin kimlik
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kartlar›n› yanlar›nda tafl›malar› zorunlu de¤ildir. Ancak, bu ülkeler kimlik
kart›n›n yan›nda kimli¤ini ispatlayacak di¤er belgeleri de (Pasaport, kim-
lik kart› (government-issued Photo ID card), ehliyet (driving licence), do-
¤um raporu (birth certificate), daimi ikamet kart› (permanent residence
card), sosyal güvenlik kart› (social security card), sa¤l›k karnesi (health
card), seçmen kay›t kart› (voter registration card)) kabul etmektedirler
(englishclup.com, 2006). 

“Kimlik h›rs›zl›¤›” ve “sahte kimlik” kullan›m› günümüzün bir soru-
nudur. Kimlik h›rs›zl›¤›, gerçek bir kiflinin kimli¤ine sürekli ya da uzun
süreli bürünmektir. Sahte kimlik düzenleme düflük seviyeli bir kimlik h›r-
s›zl›¤› olarak nitelendirilebilir. Kimlik h›rs›zl›¤›nda kimli¤i “çal›nan” ki-
fli, ölü veya yaflayan kifli olabilir. Bu kimlikle, banka hesab› açt›rabilir, sa-
b›ka kay›tlar›n›n temiz görünmesini sa¤layabilir. Kimlik h›rs›zl›¤› özellik-
le ABD’de son y›llarda en yayg›n suçlardan biridir. Biyometrik veri ta-
banl› kimlik belgelerinin kullan›lmas› bu h›rs›zl›¤› önlemede etkili bir
yöntem olarak görülmektedir (TÜB‹TAK-UEKAE, 2006). 

Kiflilerin kendilerini tan›tan kimliklerini yanlar›nda bulundurmalar›
bir çok aç›dan önemlidir. Çünkü, günümüzde kimlik kart› veya kendini ta-
n›t›c› bir belge olmadan günlük yaflant›s›nda hemen hemen hiçbir ifllem
yap›lamaz. Zira, resmi veya özel bir kurum veya kurulufla, havaalan›, otel,
dernek gibi yerlere kimlik kart› olmadan girilemeyece¤i gibi; tapu, banka,
belediye, pasaport, trafik gibi ifllemlerde resmi bir kimlik belgesinin ya-
n›nda olmamas› halinde hiç bir ifllem yap›lamayacakt›r. 

Kiflinin üzerinde kimlik belgesi olmamas› veya kimli¤ini ispat ede-
memesi halinde baz› yapt›r›mlarla karfl›laflabilecektir. Kimli¤i belirlene-
meyen kiflinin PVSK’›n 4/A maddesine göre, üzeri kontrol edilebilir, gö-
zalt› süresince tutulabilir, parmak izi ve foto¤raf› al›nabilir. Ayr›ca, bu ki-
flilere, S›k›yönetim Kanununun 16. maddesine göre hapis cezas›, Kabahat-
ler Kanununun 40. maddesine göre ise, idari para cezas› öngörülmüfltür.

3. Kimlik Sorma 

Kimlik sorma kavram›, genifl bir kapsama sahip olup, bu çal›flmada daha
çok polisin kimlik sorma konusu ele al›nacakt›r. Ayr›ca, di¤er kamu gö-
revlilerinin kimlik sorma konusuna da k›saca de¤inilecektir.
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Kimlik sorman›n konusu, amac›, niteli¤i ve usulü ile ilgili olarak yu-
kar›daki son hukuki düzenlemeler de dikkate al›narak, dört alt bafll›k al-
t›nda de¤erlendirilmesi mümkündür:

3.1. Polisin Kimlik Sorma Yetkisi

Polisin kimlik sorma ifllemi ve niteli¤i genel olarak PVSK ve Arama Yö-
netmeli¤inde düzenlenmifltir. PVSK’n›n 4/A maddesinde ‘durdurma ve
kimlik sorma’ alt bafll›¤› alt›nda polise, bir suç veya kabahatin ifllenmesi-
ni önlemek, ifllenmifl suçlar›n faillerini ele geçirmek veya bir tehlikeyi ön-
lemek için kiflilerden “kendinin polis oldu¤unu belirleyen belgeyi göster-
dikten sonra” kimli¤ini sorabilme yetkisi tan›nm›flt›r. Bu istem karfl›s›nda
herkes, kimli¤ini ispat etme yükümlülü¤ü alt›nda tutulmufltur. Bu ifllem
esnas›nda kendilerine gerekli kolayl›k sa¤lanaca¤› da yine an›lan Kanun-
da hüküm alt›na al›nm›flt›r. Dolay›s›yla bu düzenlemede kiflilere, nüfus
cüzdan›n› tafl›ma zorunlulu¤u de¤il, kimli¤ini ispat etme yükümlülü¤ü ge-
tirildi¤ine vurgu yap›lmas› gerekir.

Kimli¤ini ispat edemeyenler, kimlik bilgisini vermekten kaç›nanlar
veya gösterdikleri belgelerin do¤rulu¤undan flüphe edilip tutulan kiflilerle
ilgili derhal C. Savc›s›na bilgi verilir. Bahse konu kiflilerin aranan kifliler-
den olup olmad›klar› ve kimlik tespit ifllemleri tamamlan›ncaya kadar gö-
zalt›na al›n›r ve gerekirse tutuklan›rlar. Bu ifllemlerle ilgili karar verme
yetkisi ve usulü bak›m›ndan CMK hükümleri uygulan›r. 

Kimlik sorma ifllemi, adli ve önleme amac› ile yap›labilir ve kural
olarak polis taraf›ndan yerine getirilir (Yenisey, 2007-1: 10; Yenisey,
1993: 138). Polisin flah›slar› durdurarak “suç ifllenmesini önlemek” veya
“ifllenmifl suçlar›n faillerini bulmak” amac› ile onlara çeflitli sorular veya
kimlik sormas›n›n yasal kayna¤› PVSK 4/A’dir. Bu tür yetkinin kullan›l-
mas› için makul bir sebep olmal›d›r. Ayr›ca, polisin durdurma ve kimlik
sormas› gibi durumlar arama say›lmad›¤›ndan arama ile ilgili flartlara uy-
gunluk aranmaz (Kunter ve Yenisey, 2003: 770, 772).  

Polisin PVSK’ya göre kimlik sormas›n›n bir nedeni de, ilgilinin kim-
lik tafl›y›p tafl›mad›¤›n› saptamak de¤il, davran›fllar›n›n kuflku uyand›rma-
s› nedeniyle aranan kiflilerden olup olmad›¤›n› tespittir. Kiflinin kimli¤ini
kan›tlayamamas›, bu konudaki flüpheyi pekifltiren bir ö¤e niteli¤indedir
(Gülcü, 2003: 187). Polis, kimlik sorma ile sadece kiflinin kimli¤ini gös-
termesini isteme de¤il, yasal olarak kimlik bilgilerini ö¤renme, aranan ki-
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flilerden olup olmad›¤›n› araflt›rma ve inceleme olarak anlafl›lmas› gerekir
(Sönmez, 2005: 375).

PVSK Ek-1. maddesine göre, umuma aç›k yerler ile umuma aç›k yer
niteli¤indeki ulafl›m araçlar›nda oyun, temsil ve çeflitli gösteri düzenleye-
cekler, mahallin en büyük mülki amirine verecekleri dilekçelerine kimlik-
lerini, ikamet ve tabiyetlerini eklemek zorunlulu¤u getirilmifltir. Bu du-
rum, polisin kimlik sorma yetkisi ile kimlik bildirme yükümlülü¤ünün
birlikte düzenlendi¤i anlam›na gelmektedir (Yaflar, 2001: 308).

Yine Kabahatler Kanunu’nun 40. maddesi gere¤i görevle ba¤lant›l›
olarak kimlik sorulmas› halinde ilgili kifliler kimlik ve adres konular› hak-
k›nda do¤ru bilgi vermek zorundad›rlar. Ayr›ca, Pasaport Kanunu’nun 2.
maddesi gere¤i Türk vatandafllar› ile yabanc›lar›n Türkiye`ye girebilmek
ve Türkiye`den ç›kabilmek için yolcu girifl - ç›k›fl kap›lar›ndaki polis ma-
kamlar›na usulüne uygun ve muteber pasaport veya pasaport yerine geçer-
li bir vesika ibraz etmeleri zorunlu tutulmufltur. 

Kimli¤i tespit edilemeyen veya nüfusa kay›tl› olmad›¤› anlafl›lan ki-
fliler, Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 18. maddesine göre, kimliklerinin
tespiti veya nüfusa kay›tlar›n›n temini için nüfus idarelerine gönderilmesi
gerekir. Ayr›ca, 1774 say›l› Kimlik Bildirme Kanunu ve ba¤l› Yönetme-
lik gere¤ince kimli¤ini bildirmek zorunda olanlar›n (otel, motel, vs. yer-
lerde kalanlar) kald›klar› yer yetkililerince tutulan kay›tlar› polisin her za-
man sorma ve inceleneme yetkisi bulunmaktad›r.

fiüpheli kiflilerin durdurulmas›, kimlik kontrolünün yap›lmas› önemli
bir polislik uygulamas›d›r (Özbek, 1999: 141). Mevcut bir tehlikenin
uzaklaflt›r›lmas› amac›yla da polis bir kifliye kimlik sorabilir. Toplum ba-
k›m›ndan önemli tesis, resmi bir bina veya tehlike içinde olan bir baflka
obje söz konusu olup da bu tesise, binaya veya objeye karfl› suç ifllenebi-
lece¤ini gösteren somut olaylar mevcut ise polis binan›n içinde veya ya-
k›nlar›nda bulunan kimselerin kimliklerini sorabilir (Yenisey, 1993: 139).

Türk hukukunda, ‹ngiliz hukukundan farkl› olarak kifliler, sadece
aranmak için de¤il kimlik tespit amac›yla da durdurulabilirler (Ery›lmaz,
2003: 140). Kimlik sorma esnas›nda polis, resmi giysili de¤il ise, kimlik
sormadan ve gereken incelemeyi yapmadan önce kendisinin polis oldu¤u-
nu ispatlayan belgeyi göstermelidir. Polisin ilk baflta bunu yapmamas› ha-
linde, kimli¤i sorulan kifli, polisten kimli¤ini göstermesini isteme hakk›na
sahiptir. Zira polis, kimlik sorma uygulamas›nda, kimli¤ini göstermesi ha-
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linde kifliler bunu kendisine bir sayg› olarak alg›layarak polise daha çok
yard›mc› olduklar› bir gerçektir.  

Kimlik sorma iflleminin temel dayana¤›n› oluflturan PVSK’nin eski
17. maddesindeki düzenlemede, polis kimli¤ini ispat edemeyen kiflinin
üzerini arama ve kimli¤ini tespit edinceye kadar nezarete alma ve ayr›ca
parmak izi ve foto¤raf›n› kendili¤inden alabilmekteydi. Konu ile ilgili
Anayasa Mahkemesinin 26.11.1986 tarih ve E:1985/8, K:1986/27 say›l›
karar›nda de¤erlendirilmifl ve an›lan maddeye göre ifllem yap›lmas›n›n
hukuka uygun oldu¤u belirtilmifltir. Mahkeme, polisin kimlik sordu¤u
kimsenin arand›¤› ya da kimli¤in taklit edilmifl, de¤ifltirilmifl veya baflka-
s›na ait oldu¤u anlafl›l›rsa, ilgilinin yakalanmas›n› Anayasan›n 19. madde-
si çerçevesinde de¤erlendirme olana¤›n›n oldu¤unu belirtmifltir (Gülcü,
2003: 187). 

Kiflilerin aran›p aranmad›klar› ile ilgili kimlik sorgulamas› “Genel
bilgi toplama” (GBT) sistemi ile yap›lmaktad›r. Bu sistem ile kifliler hak-
k›nda bilgiye ihtiyaç duyan güvenlik kuvvetlerine iletiflim araçlar›yla bil-
gi verilmesi sa¤lanmaktad›r. Aranan kiflilerin hangi suçtan ve hangi birim-
ce arand›¤›n›n tespitinde kiflilerin ma¤dur edilmemeleri için verilerin bu
sisteme titizlikle girilerek güncellefltirilmesi büyük önem tafl›maktad›r.

Ancak, PVSK 4/A maddesindeki düzenleme ile polisin kendili¤inden
arama yetkisi yerine C. Savc›s›n›n emri ile gözalt›na alma yetkisi getiril-
mifltir. Gözalt› süresi içerisinde kimli¤i belirlenemeyen kifli için an›lan dü-
zenleme ile tutuklanmas› yapt›r›m› da getirilmifl oldu (Yenisey, 2007-2:
6). Bununla birlikte polisin durdu¤u kifli üzerinde veya arac›nda silah ve-
ya tehlike oluflturan di¤er bir eflyan›n bulundu¤u hususunda yeterli flüphe-
nin varl›¤› halinde kendisine veya baflkalar›na zarar verilmesini önlemek
amac›na yönelik gerekli tedbirleri alma ve nihayetinde gözalt›na al›nan
kiflinin üzerini arama yetkilerinin bulundu¤unu da vurgulamak gerekir.

Kimlik sorma sonucu kiflilerin kimlik göstermesi, anl›k bir gösterip
çekme de¤il, kimli¤in görülüp anlafl›lmas› için gerekli olan belli bir süre-
yi kapsayabilir (Gülcü, 2003: 197). fiüphenin yo¤unlu¤una göre kimlik
bilgilerinin do¤rulanmas›, GBT kayd› veya görevlideki listeden araflt›r›l-
mas› gerekebilir. Ancak bu ifllemler seri flekilde yap›larak, kiflilerin ma¤-
dur olmamalar›na da özen gösterilmelidir.  
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Art›k günümüzde, herkese verilen kimlik numaras› ile kiflisel bilgile-
re ulafl›lmas› da mümkündür. Herhangi bir kurumdaki internet, polis oto-
lar›nda mobil cihaz veya günümüz iletiflim araçlar› ile de kimlik sorgula-
mas› yap›labilmektedir. Parmak izi kay›tlar›ndan da sorgulama yap›labil-
mektedir (PVSK 5/6). 

Yukar›daki aç›klamalar bir bütün olarak de¤erlendirildi¤inde, ‘poli-
sin kimlik sorma yetkisinin do¤rudan ve dolayl› amaçlar›n›’ flu flekilde s›-
n›fland›rmak mümkündür:

• Suç ve kabahatlerin ifllenmesini önlemek,

• ‹fllenmifl suçlar›n faillerini bulup yakalamak,  

• Yurt d›fl›na girifl-ç›k›fl yapanlar› kontrol etmek, 

• Usulsüz girifl yapan ya da bulunan yabanc›lar› tespit etmek, 

• Adil ve dürüst (do¤ru) yarg›lamaya olanak tan›mak,

• Maddi gerçe¤in ortaya ç›kmas›na katk›da bulunmak,

• Ehliyetsiz araç kullan›lmas›n› önlemek,

• Kimlik h›rs›zl›¤› ve sahte kimlik kullanmay› önlemek ve tespit et-
mek,

• Kimli¤i olmayan kiflilerin tespit edilmesi halinde nüfusa kay›t
edilmelerini sa¤lamak,

• Kimlik sorma ile halka güvende olma hissi vermek ve potansiyel
suçlular› cayd›rmak,

• Bu ifllem ile hem halk›n polise olan yaklafl›m›n› hem de polisin
halk› tan›mas›n› sa¤lamak.

3.2. Adli Makamlarda Kimlik Sorma 

‹fade ve sorgu esnas›nda, CMK’n›n 147/1-a bendine göre, flüphelinin ve-
ya san›¤›n ifadesinin al›nmas›nda veya sorguya çekilmesinde bu kiflilerin
kimlik bilgileri saptan›r. fiüpheli veya san›k, kimli¤ine iliflkin sorular›
do¤ru olarak cevapland›rmakla yükümlü k›l›nm›flt›r. Yani, susma hakk›,
kimlik bilgileriyle ilgili sorularda bulunmamaktad›r. Öyle ki tan›klar›n da
mecbur olduklar› tek fley, kimlik bilgilerini bildirmektir (Kunter ve Yeni-
sey, 2003: 573). 
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Mahkemede, flüpheli ve san›¤›n kimli¤inin tespit edilmesi gerekir.
Öyle ki, flüpheli veya san›k, kimli¤ine iliflkin sorular› do¤ru cevaplamak-
la yükümlü k›l›nm›flt›r. Bu nedenle, san›¤›n kimli¤ine iliflkin hususlarda
susma hakk› bulunmamaktad›r (Özbek, 2005: 650). Aksi halde, Kabahat-
ler Kanununun 40. maddesinde düzenlenen kimli¤ini bildirmeme durumu
meydana gelir.

CMK’n›n 170/3-a bendinde, kamu davasinin açilmasi halinde iddiana-
mede, flüphelinin kimlik bilgilerinin yer almas› gerekti¤i belirtilmektedir.
Bu düzenlemelere göre, her ifade ve sorguda kiflinin kimli¤inin tespit edil-
mesi, yasal bir zorunluluk olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r (Yurtcan, 2005:
332; Kurban’dan akt. Malkoç ve Yüksektepe, 2005: 425). Bunun amac›n›,
evlenme, boflanma ya da isim gibi de¤iflikliklerinin söz konusu olmas› du-
rumlar›n›n, ifade ve sorgu esnas›nda ö¤renilmesi olarak gösterilebilir. 

3.3. Özel Kolluk Görevlilerinin Kimlik Sorma Yetkisi

Özel güvenlik görevlilerinin kimlik sorma yetkisi bak›m›ndan görev yap-
t›klar› yere göre baz› farkl›l›klar söz konusudur. Özel kapal› mekanlarda
görev yapan özel güvenlik görevlileri, kimlik sorma yetkisi bak›m›ndan
en genifl yetkilere sahiptir. Kamuya ait kapal› yerlerde ise kimlik sorma
yetkisinin o yerin iflleviyle uyum göstermesi ve herkesi kapsayacak flekil-
de eflit uygulanmas› gerekir (Gülcü, 2003: 186).

Kimlik sorma, arama ve el koyma ifllemleri; ister adli isterse önleme
amac›yla yap›ls›nlar, kural olarak polis taraf›ndan yerine getirilmelidir.
Kontrol tedbirlerini özel güvenlik görevlileri de dahil bütün polis güçleri
uygulama yetkisine sahiptirler (Yenisey, 1993: 162). Ancak özel güvenlik
görevlilerinin bu görevi yapabilmeleri için, “görev alan› içinde” ve “gö-
rev esnas›nda” bulunmas› gerekir. Bu nedenle, çal›flt›klar› yerde herkesçe
tan›nmalar› için resmi giysileri ve tan›tma kartlar› üzerlerinde olmal›d›r.
Ayr›ca, “GBT” gibi arflivlerden kay›t sorma yetkileri olmad›¤›ndan, ara-
nan kiflilerle ilgili bilgi notu ellerinde bulunmas› gerekir. 

Özel güvenlik görevlilerinin kimlik sorma yetkisi olmas›na ra¤men,
kimlik tespit etme yetkisi bulunmamaktad›r (Gülcü, 2003: 186, 187).
Çünkü görevli oldu¤u yerde kimlik sorma sonucu kiflinin kimli¤ini ispat
edememesi veya flüphe durumunda durumu polise bildirmesi gerekir.
Kimlik tespit ifllemi ise yine polis taraf›ndan yerine getirilecektir.
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Daha çok önleme amaçl› görevli olan özel güvenlik personelinin kim-
lik sorma yetkisi genel olarak, görev yapt›klar› yerlerde, buralara girme-
mesi gerekenleri tespit edip önleme amac› tafl›maktad›r. Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanunun 7. maddesine göre, özel güvenlik görevlileri-
nin kimlik sorma ile ilgili yetkileri genel olarak flu flekildedir:

• Toplant›, konser, spor karfl›laflmas› ve sahne gösterileri gibi etkin-
likler ile cenaze, dü¤ün gibi törenlerde kimlik sorma, 

• Meflhut cürüm halinde (Suçüstü) yakalananlara kimlik sorma,

• Elinde karar olmas› koflulu ile haklar›nda yakalama ve tutuklama
karar› bulunanlar› yakalama ve arama için kimlik sorma,

• Havaalan›, gar, liman ve al›flverifl merkezleri gibi yerlerdeki girifl-
lerde kimlik sorma.

3.4. Di¤er Kamu Görevlilerinin Kimlik Sorma Yetkisi

Kamu görevlisi kavram› baflta Anayasa olmak üzere, bir çok kanunda yer
almaktad›r (Anayasa m. 128, Devlet Memurlar› Kanunu m. 4, TCK m. 6
ve 279, ‹YUK m. 33). Genel olarak kamu görevlisi kavram›, kamu kurum
ve kurulufllar›n›n, genel idari esaslara göre yürütmekle yükümlü oldukla-
r› kamu hizmetlerinin gerektirdi¤i asli ve sürekli görevleri yürüten devlet
memurlar› ile di¤er kamu görevlilerini kapsar (Özcan’dan akt. Gözübü-
yük ve Tan, 2001: 737).

Kabahatler Kanununun 40. maddesinde ise, “görevle ba¤lant›l› ola-
rak...” ifadesi ile kamu görevlisinden kamu görevini kullanan tüm kurum
ve makamlar› kastetti¤inin anlafl›lmas› gerekir. 

Kimlik sorma ifllemi, genel olarak polis taraf›ndan yerine getirilmesi-
ne ra¤men di¤er kamu görevlilerine de hizmet alan›na göre bu yetki tan›n-
m›flt›r. Örne¤in, PTT, belediye, vergi dairesi, banka veya tapudaki ifllem-
lerde, kimlikle ilgili bilgi ve sorulara, ilgili kiflilerin do¤ru cevap verme ve
geçerli bir kimlik belgesi ile bunu do¤rulama yükümlülü¤ü bulunmakta-
d›r. Aksi takdirde kiflilerin bu hizmetlerden yararlanmas› mümkün de¤il-
dir. 
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4. Kimlik Tespiti 

4.1. Kimlik Tespitinin Tan›m›, Amac› ve Niteli¤i

Bir insan›n tan›nmas›nda, tan›mlanmas›nda ve di¤er insanlardan ay›rt
edilmesinde etkin olan özelliklerin tümüne “kimlik” ad› verilir. Yaflayan
ya da ölü bir kiflinin bu özelliklerinin ortaya konulmas›na ise “kimlik tes-
piti” denir. Birçok nedenden ötürü hem canl›da hem de ölüde kimlik tes-
piti yapmak gerekli olmaktad›r (Zeyfeo¤lu ve Hanc›, 2001: 376). Di¤er
bir ifade ile kimlik tespiti, hem yaflayan hem de ölü bir insan›n tan›nma-
s›nda ve di¤er insanlardan ay›rt edilmesinde etkin olan özelliklerin ortaya
konulmas› olarak da tan›mlanabilir (Hanc› ve Tu¤, 2004: 275).

Kimlik tespiti kavram›, kiflinin “kimlik bilgileri” ile “fiziki kimli¤i-
nin” yani bedeni üzerinde bulunan ve o kiflinin karakteristik özelliklerini
tafl›yan parmak izi, avuç izi, sesi ve görüntüsü gibi verilerin hepsini kap-
sar. E¤er bu ifllemlerle de kimlik tespit edilemiyorsa “DNA çal›flmas›” ya-
p›labilir. Yine, tan›ma, teflhis ve yüzlefltirme yöntemleri ile de kimlik tes-
pit yap›lmas› mümkündür. Ayr›ca, Nüfus Müdürlüklerinden de kimlik
tespitte yararlan›l›r. Bu ifllemler, yaflayan kiflilerde yap›ld›¤› gibi ölü kifli-
lerin kimlik tespitinde de yap›labilir.

Kimlik tespit ifllemleri, kimlik sormaya göre kifliler yönünden daha
a¤›r bir tedbir oldu¤undan hukukumuz, bu durumu daha s›k› flartlara ba¤-
lam›flt›r. Nitekim konu PVSK 4/A ve 5. maddeleri ile CMK’n›n 81. ve 86.
maddelerinde aç›k flekilde düzenlenmifltir.

Polisin, kimlik sormas› ile kimlik tespiti aras›nda fark vard›r (Yeni-
sey, 2007-1:10). Kimlik tespiti, genel olarak kimlik sorma iflleminden
sonra ve gerekirse baflvurulan bir ifllemdir. E¤er kimlik sorma iflleminde
kiflinin kimli¤ini ispatlayamamas› veya belirlenememesi durumunda ise
ancak kimlik tespit ifllemine bafllan›r. Kimlik sormada oldu¤u gibi kimlik
tespit ifllemi de, hem adli hem de önleme amaçl› olarak yap›labilmektedir
(Kunter ve Yenisey, 2003: 756, 758).  

Kiflilerin, otel, pansiyon gibi kalaca¤› yerlerde kimliklerini bildirme-
leri, yurtd›fl›na ç›k›fl ve gelifllerde pasaportlar›n› göstermeleri, banka, ver-
gi dairesi, tapu ve belediyedeki ifllemlerini yapabilmek için kimliklerinin
belirlenmesi uygulamalar› “idari amaçl› yap›lan kimlik tespit” ifllemlerine
örnek verilebilir.
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Bir suçla ba¤lant›l› olarak soruflturma veya kovuflturma evrelerinde,
kiflilerin kimliklerinin belirlenmesi amac›yla, kimlik bilgilerinin yan›nda
parmak izi, avuç izi, foto¤raf ve eflkal bilgilerinin al›nmas›, arflivdeki ve-
rilerle mukayese edilmesi, beden muayenesi ve vücuttan örnek al›nmas›,
fizik kimli¤inin tespit edilmesi gibi uygulamalar  “adli amaçl› yap›lan
kimlik tespit” ifllemleridir.

‘Kimlik tespit iflleminin amac›n›’ genel olarak üç bafll›k alt›nda topla-
mak mümkündür;

• Ceza muhakemesi bak›m›ndan kiflinin kimli¤inin tespit edilmesi,

• Önleme amaçl› olarak kiflinin kimli¤inin tespit edilmesi,

• Verilecek hizmetle ilgili kiflinin kimli¤ini do¤rulama amaçlar›yla
kimlik tespiti.

Kimlik tespiti, fail tespiti kadar önem tafl›r. Çünkü bir olayla ilgili ya-
p›lacak kimlik tespiti olay›n seyri ve flüpheli kiflilerin aranmas›nda önem-
li rol oynar. Olay›n; basit, profesyonel veya organize fleklinde mi ifllendi-
¤i konusunda, flüphelilerin kimlikleri arflivdeki geçmifl bilgilerinden de
yararlanarak tespit edilmesi, suç ve suçlularla mücadelede, adli makamlar
ve polisin çal›flmalar›na ›fl›k tutar (Kaygusuz, 2004: 239).

Polisin “kimlik tespit” etmede kullan›labilece¤i yöntemler (Kaygu-
suz, 2002: 33) ve bilgiler, genel olarak flu flekilde s›ralanabilir:

• Geçerli bir belge ile (nüfus cüzdan›, ehliyet, pasaport, resmi bir
makamdan onayl› bir belge vb),

• Polisçe tan›nm›fl kiflilerin tan›kl›¤› ile,

• Yüzlefltirme, tan›ma ve teflhis ile,

• Nüfus Müdürlükleri arac›l›¤› ile,

• Biyometrik özellikler yard›m› ile (parmak izi, avuç izi, foto¤raf,
eflkal, difl izi, iris tan›mlama vb.),

• Vücut s›v›lar› (DNA) yard›m› ve di¤er sair yöntemler ile kimlik
tespiti. 

Yukar›da belirtilen yöntemlerden “biyometrik izler ve vücut s›v›lar›
yard›m› ile kimlik tespit” ifllemlerini “Kriminal (olay yeri inceleme) ve
Adl› T›p birimleri” arac›l›¤›yla yerine getirir. Di¤er yöntemler ise “adli ve
idari polis teflkilat›nda çal›flan görevliler” arac›l›¤›yla yap›l›r.
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PVSK’nin eski 17. maddesinde geçen “Polisçe tan›nm›fl kifliler”, ye-
ni düzenleme ile 4/A-9 f›kras›nda geçen ‘…sair surette kimli¤i belirlene-
meyen’ kavram›ndan kanaatimizce, bulunulan yer ve zaman dilimine gö-
re de¤iflebilecek olmakla birlikte o kiflinin, sosyal ve ekonomik konumu
veya görevi ya da ifli itibariyle polisçe bilinir veya tan›n›r kiflilerden olma-
s›, ayr›ca maddede bu kiflilerin tan›kl›¤› dendi¤ine göre ayn› zamanda o
kiflilere somut olay esnas›nda ulafl›lmas› gerekti¤inden bu konuda beyan-
da bulunanlar›n tan›kl›¤›n›n veya beyanlar›n›n güvenilir, ulafl›labilir ve
inan›l›r nitelikte bulunmas› gerekti¤i anlafl›lmal›d›r.

Teflhis etme de, kimlik tespitinde kullan›lan bir yöntemdir. Teflhis
edilecek kiflinin önceden çekilmifl foto¤raf›, eflkali veya video filmlerin-
den yararlan›l›r. Teflhis edilme iflleminde, teflhis edenle teflhis edilen yüz
yüze gelmemesi gerekir. Zira, polisin teflhis ve tan›ma s›ras›nda fail ile
ma¤duru yüzyüze getirmifl olmas› dürüst yarg›lama ilkesinin ihlali olarak
kabul edilmifltir (Kunter ve Yenisey, 2003: 633).

‹ki kifliyi karfl› karfl›ya getirmek olan yüzlefltirme de, san›¤›n kimli¤i-
nin ö¤renilmesinde uygulanan bir di¤er yöntemdir. Ancak, teflhis ve tan›-
ma yönteminin, yüzlefltirme metodundan daha yararl› oldu¤u söylenebilir.
Çünkü, yüzleflmede, tan›¤›n veya ma¤durun; zaman geçmesi, d›fl görünüfl-
te de¤ifliklik olmas›, korku veya yan›l›p bu de¤ildir demesi, delilin kay-
bolmas›na sebep olur (Kunter ve Yenisey, 2003: 634).    

Polisin takdir yetkisinin, önleme ve adli amaçla yap›lan kimlik sorma
ve kimlik tespit etme aç›s›ndan de¤erlendirilmesi gerekir. Önleme ama-
c›yla yap›lan bu ifllemlerde, polisin daha çok takdir yetkisi oldu¤u söyle-
nebilir. Çünkü yer, kifli ve zaman belli olmad›¤›ndan mesleki tecrübe ve
önceden belirlenmifl yerlerde bu ifllemler yap›lmaktad›r. Adli amaçl› yap›-
lan bu ifllemlerde ise, emir veya karara göre belirlenen yer ve kifliler üze-
rinde uyguland›¤›ndan polisin bir bak›ma ba¤l› yetki ile kay›tl› oldu¤u
söylenebilir.   

O halde polis, kimlik tespitini hangi amaçla yapt›¤›n› iyi bilmesi ge-
rekir. Zira polisin, CMK’ya göre yapaca¤› kimlik tespit ifllemleri, C. Sav-
c›s›n›n emri ve denetiminde yap›ld›¤›ndan herhangi bir sorun gözükme-
mektedir. Ancak, polis için olas› sorun, önleme amaçl› yapaca¤› kimlik
sorma ve kimlik tespit etme ifllemlerindedir. Çünkü herhangi bir denetim
veya kontrol esnas›nda flüphe durumunun yo¤unlu¤una göre seçilecek
belli kifliler üzerinde yap›lan kimlik sorma ifllemi sonucu kiflinin kimli¤i-
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ni ispat edememesi halinde kifli, polise karfl› koyabilir veya kaçabilir. Bu
durumda polis, yo¤un bir görev karmaflas› içine girer.       

Yukar›daki aç›klamalar da dikkate al›nd›¤›nda, kimlik tespiti, içeri¤i
ve niteli¤i itibariyle bir üst kavram olarak kabul edilmesi gerekir. Zira
kimlik tespiti hem adli hem de idari amaçla yap›labilece¤i gibi hem ölü
hem de yaflayan kifliler üzerinde uygulanabilir. Kiflinin kimli¤i tespit edi-
lene kadar basitten bafllayarak gerekti¤i ölçüde daha detayl› inceleme ve
araflt›rma yap›lmas› gerekir.

4.2. Yaflayan Kiflilerin Kimlik Tespiti 

Genel olarak kimlik tespit ifllemi, PVSK ve CMK esas al›narak yap›lmak-
tad›r. Ayr›ca, adli t›pla ilgili düzenlemelerde de kimlik tespit ile ilgili hü-
kümler bulunmaktad›r. 

Yaflayan kiflilerin kimlik tespit ifllemi, yukar›da da belirtildi¤i gibi
hem adli hem de idari amaçla yap›labilmektedir. Polisin önleme amac›y-
la yapaca¤› kimlik tespit iflleminin esas dayana¤› PVSK, adli amaçl› ya-
paca¤› kimlik tespit iflleminin esas dayana¤› ise CMK’d›r. Ancak bu dü-
zenlemelere göre yap›lacak kimlik tespit ifllemleri, yetki ve usul yönünden
baz› farkl›l›klar göstermektedir.

Kimlik tespit ifllemleri, flüpheli ve san›¤›n ifade ve sorgu esnas›nda
CMK’n›n 147/1-a f›kras›nda, soruflturma ve kovuflturma esnas›nda
CMK’n›n 81 ve Beden Muayenesi Yönetmeli¤inin 15. maddelerinde, ön-
leme amaçl› ifllemlerde ise PVSK 4/A ve 5. maddelerine göre yap›l›r.

4.2.1. PVSK’ya Göre Kimlik Tespit ‹fllemleri 

Kimlik tespit ile ilgili olarak PVSK’nin 5. maddesinde kimlerin parmak
izi ve foto¤raflar›n›n al›naca¤› konusunda düzenleme yap›lm›flt›r. Kanu-
nun 4/A-9 f›kras›na göre “kimli¤i belirlenemeyen kiflilerin”  ayn› kanunun
5/1-e bendine göre gözalt›na al›nmas› halinde parmak izi ve foto¤raflar›-
n› almada polis yetkili k›l›nm›flt›r. Ayr›ca, bu kiflilerin kimlik tespiti veya
Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 11. ve 18. maddelerindeki düzenlemeye
göre nüfusa kay›tlar›n›n temini için nüfus müdürlüklerine göndermekle de
yükümlü tutulmufltur.  
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PVSK’nin 4/A-3 ve 8. f›kralar›na göre kimlik sorma sonucu kiflilerin
kimliklerini tan›mlama ve ispat›nda kullan›labilecek usul ve yöntemleri
makalenin (4.1.) bafll›¤› alt›nda genel olarak belirtilmifltir.

Kanunun 5/1-c f›kras›nda sadece polis baflta olmak üzere genel veya
özel kolluk olarak istihdam edilenlerin parmak izlerinin al›narak sistemde
saklanmas›na iliflkin düzenleme, di¤er kamu görevlilerini kapsamamas›
nedeniyle eflitlik ilkesinin bir ihlali olarak de¤erlendirilmektedir (Yenisey
2007-3; 7).       

An›lan yasal düzenlemelere göre, yaflayan kiflilerin kimlik tespit edil-
mesi amac›yla parmak izi ve foto¤raflar›n›n polis taraf›ndan al›nabilece¤i
belirtilmektedir. Al›nan bu verilerin PVSK 5/10. f›kras›na göre kiflinin
ölümünden itibaren 10 y›l, her halde kay›t tarihinden itibaren 80 y›l sak-
lanmas› öngörülmüfltür. Ayn› durum Parmak ‹zi Yönetmelik Tasla¤›nda
da detayl› olarak düzenlenmifltir. 

4.2.2. CMK’ya Göre Kimlik Tespit ‹fllemleri

Yukar›da da belirtildi¤i gibi yaflayan kiflilerin kimlik tespit ifllemlerinde,
kimlik bilgileri, fiziki kimli¤ine ait özellikler, vücut s›v›lar› (DNA), tan›-
ma, teflhis ve yüzlefltirme gibi yöntemlerinin uygulanmas› mümkündür.
Öncelik s›ras› parmak izi gibi basitten bafllan›r ve gerekmesi halinde mo-
leküler inceleme gibi detay araflt›rma da yap›labilir.

Kanunun 147/1-a f›kras›nda, flüphelinin veya san›¤›n ifadesinin al›n-
mas›nda veya sorguya çekilmesinde öncelikle kimli¤inin belirlenmesi ge-
rekir. Ayr›ca, bu kiflilerin kimli¤ine iliflkin sorular› do¤ru olarak cevaplan-
d›rmakla yükümlü tutulmufllard›r. Ayn› Kanunun 58/1. f›kras›nda da, ta-
n›¤a öncelikle kimlik bilgilerinin sorulaca¤› belirtilmifltir. Yine, Kanunun
142/3. f›kras›nda tazminat isteminde bulunan kiflinin dilekçesine aç›k
kimli¤inin yaz›lmas› zorunlu tutulmufltur. Ayr›ca, Kanunun 170/3-a ben-
dinde, iddianamede flüphelinin kimli¤inin yer almas› gerekti¤i, kimlik bil-
gileri ile ilgili bir eksiklik olmas› halinde ise Kanunun 174/1-a bendine
göre iddianamenin iade edilece¤i belirtilmifltir.

Yaflayan kiflilerin “fiziki kimli¤inin tespiti” amac›yla CMK’n›n 81.
ve Beden Muayenesi Yönetmeli¤inin 15. maddelerine göre, üst s›n›r› iki
y›l veya daha fazla hapis cezas›n› gerektiren bir suçtan dolay› flüpheli ve-
ya san›¤›n kimli¤inin teflhisi gerekti¤i hallerde C. Savc›s›n›n emri ile: 
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• Foto¤raf›, 

• Beden ölçüleri, 

• Parmak izi ve avuç içi,  

• Bedeninde yer alm›fl olup teflhisini kolaylaflt›racak di¤er özellikleri,

• Sesi ve görüntüleri, 

• Eflkal bilgileri,

• ‹ris görüntüsü,

• Difl izleri, 

• Di¤er vücut izleri, al›nabilir.

Fizik kimli¤in tespiti amac›yla yukar›da belirtilen, difl izlerinin al›n-
mas› difl tabibi taraf›ndan, di¤er ifllemler ise uzman polis taraf›ndan yap›-
l›r. Al›nan bu veriler, polisteki arflive konmadan, mukayese yap›lmadan,
soruflturma ve kovuflturma ifllemlerine iliflkin dosyaya konulmak üzere
adliyeye gönderilir. Bu verilerin, kifli hakk›nda beraat, kovuflturmaya ve-
ya ceza verilmesine yer olmad›¤› karar› verilip kesinleflmesinden sonra C.
savc›s›n›n huzurunda derhal yok edilece¤i öngörülmüfltür.

Kanunun 75., 76. ve 78, Beden Muayenesi Yönetmeli¤inin 4., 5., 6.,
7., 8. ve 9. maddelerinde düzenlenen beden muayenesi, vücuttan örnek al-
ma ve moleküler genetik inceleme, her ne kadar delil elde etme amac›yla
yap›labilece¤i belirtilse de flüpheli, san›k ve soy ba¤›n›n araflt›r›lmas›nda
kimlik tespit amac› tafl›d›¤› da söylenebilir.

Fizik kimli¤in tespiti ifllemleri ile ilgili CMK’n›n 81. maddesindeki
düzenlemede as›l yetki C. Savc›s›na verilmifltir. Madde gerekçesinde, fi-
zik kimli¤in tespiti daha çok soruflturma evresinde gerçekleflece¤inden C.
Savc›s›n›n sözlü emri ile bu ifllemin yap›labilece¤i ifade edilmektedir. Ya-
ni, polisin bu ifllemi kendili¤inden yapmas› mümkün de¤ildir (fiahin,
2005: 253; Donay, 2005: 95; Yaflar, 2005: 413).

Fizik kimli¤in tespitinin yap›lmas›ndaki amac›, sahte kimlik kullan-
ma ve baflkalar›n›n ad›na mahkumiyet veya beraat karar›n›n verilmesinin
önlenmesi olarak da belirtilebilir (Malkoç ve Yüksektepe, 2005: 230). Fi-
zik kimli¤in tespiti, kiflinin kimli¤inin bilinmemesi halinde yap›labilece¤i
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gibi, baflka sebeplerle de gerekli olabilir. Örne¤in, olay yerindeki parmak
izi mukayesesi gerekiyorsa ya da tan›¤›n teflhisi için gerekli ise yine fizik
kimli¤in tespiti mümkündür (fiahin, 2005: 254). Yine, fizik kimli¤in tes-
pit edilmesi, esasta polis taraf›ndan soruflturma evresinde yap›lmas› gere-
ken bir ifllemdir. Amac›, flüpheli ve san›klar›n soruflturma ve kovuflturma
makamlar›nca tan›nmalar›n› sa¤lamakt›r (Çolak ve Taflk›n, 2005: 261).

Donay, fizik kimli¤in tespitinde getirilen iki y›ll›k s›n›r› elefltirilerek,
“özel hayat›n tart›fl›lmas›nda cezan›n miktar› bir ölçü olarak ele al›namaz”
fleklinde görüfl belirtmifltir. Ayr›ca, fizik kimli¤in tespiti amac›yla al›nan
verilerin; kovuflturmaya yer olmad›¤› veya beraat karar› verilmesi halinde
bu kay›tlar C. Savc›s›n›n huzurunda derhal yok edilmesi ve bu durumun
tutana¤a geçirilmesi iflleminin, af kanunu veya zaman afl›m› ile davas› dü-
flürülen kifliler hakk›nda da bu imha iflleminin yap›lmas› gerekirdi. Örne-
¤in, adli sicil kayd›n›n silinmesi ile bu kay›tlar da imha edilebilir (Donay,
2005: 95, 96). 

PVSK’da yer alan parmakizi ve foto¤raf alma ile ilgili düzenleme,
CMK 81. maddedeki düzenleme ile birbirine benzemekle beraber, fizik
kimli¤in tespitine ancak, ceza muhakemesinde baflvurulabilecektir. Sorufl-
turma ve kovuflturma evrelerinde C. Savc›s›n›n emri ile hakim ve mahke-
me karar›yla da fizik kimli¤ini tespitine iliflkin ifllemler yap›labilecektir
(Yönetmelik m.15/son). Parmak izi, foto¤raf gibi kifliler hakk›ndaki belir-
li bilgiler, esasta özel hayata iliflkin bulundu¤undan ve hukukun koruma-
s› alt›nda kald›¤›ndan, bu husustaki bilgi ve bulgular›n, ancak belirli a¤›r-
l›¤› olan suçlar bak›m›ndan yap›lmas› öngörülmüfltür (Çolak ve Taflk›n,
2005: 262).

De¤ifltirilen PVSK’n›n 5. maddesi ile CMK 81. maddesindeki düzen-
leme ‘amaç ve kapsam’ olarak birbirinden farkl›d›r. Bununla birlikte, ister
PVSK’daki düzenlemeye göre, ister CMK’daki düzenlemeye göre kimlik
tespit ifllemi yap›ls›n ‘kiflilerin ay›rt edici özelliklerinin tespitinde’ yararla-
n›lan kaynak ayn› kaynakt›r. Zira, kimlik tespit amac›yla yap›lan kay›tlar
poliste bu amaca özgü sisteme (AF‹S) kaydedilmektedir. Bu nedenle kim-
lik tespit iflleminin önleme veya adli amaçl› yap›lmas› kiflisel verilerin bel-
li bir standartta ve usulde al›nmalar›na engel teflkil etmeyecek flekilde
uyumlu hale getirilmesi uygulamada kolayl›k sa¤layacakt›r. Çünkü bura-
daki amaç, hem failin hem de kimli¤i belli olmayan veya sahte kimlik kul-
lanan kiflilerin kimliklerinin belirlenen usule göre tespit edilmesidir. 



101Kimlik Sorma ve Kimlik Tespiti

Ayr›ca, kimlik tespiti veya adli amaçla DNA örneklerinin al›nmas›,
analiz yap›lmas›, verilerin saklanmas›, verilerden yararlan›lmas› amac›yla
haz›rlanan, “DNA Verileri Ve Türkiye Milli DNA Veri Bankas› Kurulma-
s› Hakk›nda Kanun Tasar›s›” yasallaflmas› halinde önemli bir eksikli¤i de
gidermifl olacakt›r. 

4.3. Ölü Kiflilerin Kimlik Tespiti 

Yaflayan kiflilerde oldu¤u gibi ölü kiflilerin de kimlik tespit ifllemlerinde,
kimlik bilgileri, fiziki kimli¤ine ait özellikler, moleküler genetik inceleme
(DNA), tan›ma, teflhis gibi yöntemlerin uygulanmas› mümkündür. Bu ifl-
lemler C. Savc›s›n›n denetiminde polis, adl› t›p ve di¤er uzmanlarca yap›-
l›r.

“Ölünün kimli¤ini belirleme” konusunda CMK’n›n 86. maddesinde
düzenleme yap›lm›flt›r. Bu düzenlemeye göre C. Savc›s›n›n gözetiminde,
ölünün kimli¤inin belirlenmesi için “her surette” denilerek di¤er yöntem-
lerin yan›nda teflhis, tan›ma ve bir hekim vas›tas›yla adli muayenesinin
yap›labilece¤i öngörülmüfltür. Ayr›ca, otopsi konusunu düzenleyen ayn›
Kanunun 87/4. f›kras›na göre, gömülmüfl bulunan cesetlerin de kimlik tes-
piti amac›yla mezardan ç›kart›larak otopsi ifllemi yap›labilecektir.

Yine CMK’n›n 78/2. f›kras›na göre, ölü kiflinin bulunan ve kime ait
oldu¤u belli olmayan beden parçalar› üzerinde de kimlik tespit amac›yla
moleküler genetik incelemenin yap›labilece¤i belirtilmifltir.

Emniyet Teflkilat› Parmak ‹zi Teknik Hizmetler Yönetmeli¤i’nin
12/ö f›kras›nda, “Kimli¤i belirsiz ölülerin” kimlik tespiti amac›yla parmak
izi ve foto¤raflar›n›n al›naca¤› öngörülmüfltür.

Adl› T›p Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeli¤i’nin 10/c ve 15.
maddelerinde, ölü kiflilerin kimlik tespit etme ifllemleri, Morg ‹htisas Da-
iresine ba¤l›  “Kitlesel ölümlerde olay yeri incelemesi ve kimliklendirme
flubesi” arac›l›¤›yla yap›l›r. Ayr›ca, kimlik belirlenmesi için gerekli görü-
len örneklerin befl y›l süreyle saklanmas› hüküm alt›na al›nm›flt›r.

Ölü kiflinin cesedi üzerinde yap›lacak kimlik tespit ifllemleri, cesedin
çürümüfl olma veya olmama durumuna göre de¤iflir. Zira, yeni ölmüfl bir
ceset üzerinde, parmak izi, avuç izi ve fizik kimli¤ini belirlenecek eflkal
bilgileri elde edilebilir. Ancak, e¤er ceset çürümüflse bu ifllemleri yapmak
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mümkün de¤ildir. Bu durumda DNA incelemesi yani moleküler genetik
inceleme ön plana ç›kar. Ayr›ca, difl yap›s›, kemik yap›s› ve ceset üzerin-
de varsa giysi bilgileri de kimlik tespitinde yararlan›lan önemli bilgilerdir
(Kaygusuz, 2004: 240)

Ölünün kimli¤i e¤er belli veya yak›nlar›nca teflhis edilmifl ise bir so-
run bulunmamaktad›r. Ancak, kimli¤i belli olmamas› veya tan›nmamas›
hallerinde kimlik tespit çal›flmalar›, parmak izi, DNA, foto¤raf, difller veya
eflkal özellikleri ile giysilerinden yararlanarak yap›labilir. Ayr›ca ölünün
kimlik tespiti, otopside belli olmas› amac› ile, cesedin nas›l bir kimseye ait
oldu¤u, yafl, cinsiyet, boy, a¤›rl›k, yüz ve vücut görünüflü ve anormallikler
gibi özelliklerden yararlanarak yap›lmaya çal›fl›l›r (Gök, 1989: 397).

Birçok insan›n yaflam›n› kaybetti¤i olaylarda ölenlerin kimlik tespiti-
nin yap›lmas›n›n insani, kanuni, dini, etik ve sosyal boyutu vard›r (Hanc›
ve Tu¤, 2004:275). Bu nedenle birçok ülkede, deprem, patlama, uçak ve
tren kazalar› gibi insan ölümlerinin büyük oldu¤u olaylar sonras› ölenle-
rin kimliklerinin tespit edilmesi için bir çok uzmandan oluflan DVI (Di-
saster Victim Identification) ekipleri, cesetlerin yanm›fl, çürümüfl olma
durumlar› da dikkate al›narak hem fizik kimli¤in tespiti hem de DNA ile
ilgili çal›flmalar yaparlar. Ülkemizde de bölge merkezli illerde DVI timle-
rinin kurulmas› büyük önem arzetmektedir.

4.4. Verilerin Kullan›lmas›, Saklanmas›, Düzeltilmesi ve ‹mhas›

Polisin kimlik tespit amac›yla PVSK’nin 5. maddesine göre alm›fl oldu¤u
parmak izi ve foto¤raflar belli bir özgü sisteme (AF‹S) kaydedilir. Bu sis-
temdeki bilgilerin kullan›lmas› ve korunmas› da ayn› maddenin 6, 7, 8 ve
9. f›kralar›nda düzenlenerek belli bir usul ve esasa ba¤lanm›flt›r. Buna gö-
re, gizli olan bu kay›tlar, kimlik tespiti, suçun önlenmesi veya yürütül-
mekte olan soruflturma ve kovuflturma kapsam›nda maddî gerçe¤in ortaya
ç›kar›lmas› amac›yla mahkeme, hâkim, C. Savc›s› ve polis taraf›ndan kul-
lan›labilir ve kanunda belirtilen amaç d›fl›nda kullan›lamazlar. Bunun için
de bir güvenlik sistemi kurulmas› öngörülmüfltür.

Di¤er yandan CMK’n›n 81. maddesinde “fizik kimli¤in tespiti” ama-
c›yla kimlerin parmak izleri, foto¤raflar›, beden ölçüleri gibi kiflisel veri
bilgilerinin kay›t alt›na al›naca¤› belirtilmifltir. Bu ifllemlerin yap›labilme-
sinde, üst s›n›r› iki y›l ve daha yukar› bir suçu gerektiren olaylardaki sa-
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n›k ve flüphelilerin olmas› flart› getirilmifltir. Ayr›ca, PVSK 5. maddesin-
de kimlerin parmak izleri ve foto¤raflar›n›n al›naca¤› tek tek say›lm›flt›r.
Bu düzenlemelerde, al›nan verilerin nas›l ve ne flekilde kayda al›naca¤›,
saklanaca¤› ve kullan›laca¤› belirtilmifl olup, kay›t alt›na al›nan veriler-
den, mevzuata uygun flekilde yararlan›lmas› ve amaç d›fl›nda kullan›lma-
s› yasaklanm›flt›r. 

Kiflisel verilerin korunmas› ve saklanmas› ile ilgili hukukumuzda,
PVSK, CMK, Medeni Kanun, TCK ve Adl› T›p gibi düzenlemelerde çe-
flitli hükümler bulunmaktad›r. Konunun genelini kapsayacak flekilde Ada-
let Bakanl›¤› taraf›ndan “Kiflisel Verilerin Korunmas› Hakk›ndaki Kanun
Tasar›s›” haz›rlanm›fl olup, “DNA Verileri ve Türkiye Milli DNA Veri
Bankas› Kurulmas› Hakk›nda Kanun Tasar›s›”nda ise verileri saklama sü-
resi ile ilgili çeflitli hükümlere yer verilmektedir.

Bununla birlikte, 02.06.2007 tarihinde de¤ifltirilen PVSK’n›n 5. mad-
desinde, sadece ‘parmak izi ve foto¤raf’ ile ilgili düzenleme yap›lm›flt›r.
Bu düzenleme DNA, beden ölçüleri, avuç izi, ayak izi, sesi ve görüntüle-
ri gibi di¤er veri bilgilerini kapsamamaktad›r. An›lan Kanunun 5/3. f›kra-
s›na göre ‘Olay yerinden elde edilen ve kime ait oldu¤u henüz tespit edi-
lemeyen parmak izleri, kime ait oldu¤u tespit edilinceye kadar, ilgili so-
ruflturma dosya numaras› ile birlikte sisteme kaydedilir’. Ayn› Kanunun
5/10. f›kras›na göre ise ‘Sisteme kay›tl› olan parmak izi ve foto¤raflar, ki-
flinin ölümünden itibaren on y›l ve her halde kay›t tarihinden itibaren sek-
sen y›l geçtikten sonra sistemden silinir’ fleklinde düzenlenmifltir.

Verilerin arflivlenmesi ve imhas› konusunda CMK’n›n getirdi¤i dü-
zenleme ile Cumhuriyet savc›lar›na, dava aç›lan kiflilerle ilgili kovufltur-
maya yer olmad›¤›, beraat veya mahkumiyet kararlar›n› takip etme veya
sonucuna göre imha veya arflivleme konusunda etkin görev verilmektedir
(Malkoç ve Yüksektepe, 2005: 231). Bu durum, Cumhuriyet Savc›l›¤› ile
polisin veri arflivleme ve imha konusunda yak›n iflbirli¤i içerisinde çal›fl-
mas›n› gerektirmektedir.   

Suç ve suçlularla mücadelede, düzenli tutulan arfliv bilgileri, baflar›l›
olmada önemli rol oynar. ‹stihbarat› yap›lmam›fl, iyi bir soruflturma evre-
si geçirmemifl bir araflt›rma faaliyeti, zaman ve personel kayb›na neden ol-
du¤u gibi olay› da çözümsüz b›rakabilmektedir. Bu nedenle kiflisel verile-
rin arfliv bilgisi, yap›lacak araflt›rma ve soruflturma sürecine bir çok yön-
den olumlu etki yapar (Kaygusuz, 2005: 101).
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5320 say›l› Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama
fiekli Hakk›nda Kanunun 16. maddesinde ‘kollu¤a bildirim” alt bafll›¤› al-
t›nda, flüpheli ve san›kla ilgili soruflturma ve kovuflturmay› sona erdiren
kesinleflmifl kararlar›n polise bildirilmesi öngörülmüfltür. Polis taraf›ndan
bu amaçla tutulan kay›tlar düzeltilir, imha edilir ya da yeni kay›t ifllemi
yap›l›r. Bu durum Beden Muayenesi Yönetmeli¤inin 22. maddesinde de
düzenlenmifltir. Buna göre, “Verilerle ilgili ifllemler” konusunda, Cumhu-
riyet baflsavc›l›klar›nca yap›lan ifl bölümlerinde, bu yönetmelik kapsam›n-
da elde edilen verilerin imha edilmesi ve di¤er ifllemlerin yürütülmesi
amac›yla yeterli say›da C. Savc›s› görevlendirilmesi öngörülmüfltür.

CMK 81. maddesine göre fizik kimli¤in tespiti amac›yla al›nan veri-
ler; kovuflturmaya yer olmad›¤› karar›na itiraz süresinin dolmas›, itiraz›n
reddi, beraat veya ceza verilmesine yer olmad›¤› karar› verilip kesinlefl-
mesi hâllerinde, C. Savc›s›n›n huzurunda derhâl yok edilir ve bu husus tu-
tana¤a geçirilir. Nitekim ‘verilerin imhas›’ konusu Beden Muayenesi Yö-
netmeli¤in 16. maddesinde de düzenlenmifltir. 

Ancak, CMK’da düzenlenen “fizik kimli¤in tespiti” amac›yla yap›la-
cak ifllemlere konulan 2 y›ll›k s›n›r, bu ifllemin yap›lmas›nda önceki dü-
zenlemeye göre köklü bir de¤ifliklik getirmektedir. fiöyle ki, getirilen bu
yeni düzenleme ile verilerin arflivleme ifllemleri ancak, adli makamlarda-
ki ifllem sonucuna göre yap›labilecektir. Bu süreç, aylar hatta y›llar süre-
bilece¤inden, flüpheli veya san›kla ilgili mukayese veya arfliv taramas› ya-
p›lamayaca¤›ndan, bu zaman içerisinde iflleyece¤i baflka suç veya önceki
suçlar›n tespiti zorlaflacakt›r. Bu durum, suç ve suçlularla mücadelede
“delilden san›¤a gidilmesi” prensibine de zarar verebilecek niteliktedir. 

Beden Muayenesi Yönetmeli¤i’nin 17. maddesinde, verilerin korun-
mas› ile ilgili düzenleme yap›lm›flt›r. Buna göre, mahkumiyet karar› veril-
mesi halinde bu veriler arflivlenir. Esas›nda bu bilgiler özel hayata iliflkin
olup, hukuken koruma alt›nda oldu¤undan, bu husustaki verilerin belirli
a¤›rl›¤› olan suçlar bak›m›ndan saptanmas› gerekir (fiahin, 2005: 255). Bu
maddeye göre kiflilerin biyometrik izleri polis taraf›ndan, difl izleri ise bu
ifllemi yapan sa¤l›k kuruluflu taraf›ndan arflivlenir.

Konu ile ilgili olarak, de¤ifltirilen PVSK’n›n 5/son f›kras›na dayan›-
larak haz›rlanan ‘Parmak ‹zi ve Foto¤raf Verilerinin Kayda Al›nmas›,
Saklanmas› ve Kullan›lmas› Hakk›ndaki Yönetmelik’ tasla¤›, “Kiflisel Ve-
rilerin Korunmas› Hakk›ndaki Kanun Tasar›s›” ve “DNA Verileri ve Tür-
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kiye Milli DNA Veri Bankas› Kurulmas› Hakk›nda Kanun Tasar›s›” yü-
rürlü¤e girmesi ile bu alandaki boflluk büyük ölçüde giderilecektir.

fiu önemli gerçek bilinmelidir ki; biometrik veri arflivi sadece fail tes-
pitinde de¤il, kimlik tespitinde de çok önemli bir görevi ifa etmektedir.
Büyük felaketler, deprem, yang›n, uçak-tren kazalar› gibi toplumsal olay-
larda kimlik tespit çal›flmalar› oldukça zordur. Bu nedenle, arflivin isteni-
len flekilde oluflturulmas› halinde, faili meçhul, kay›p veya kimli¤i belli
olmayan kifli say›s›nda büyük azalma olacakt›r (Kaygusuz , 2005: 102). 

5. Kimlik Sorma ve Kimlik Tespit ‹fllemlerinde Zor Kullanma

Zor kullanma, kanuna göre yap›lmas› gerekli bir ifllemin yerine getirilme-
si s›ras›nda Devlet güçlerinin eflya ve kifliler üzerinde gayeyle dengeli ve
kanunlara uygun maddi ve manevi güç kullanmalar›d›r (Tezsever, 1993:
98). Yenisey’e göre, kifli veya eflya üzerinde vücut kuvveti, vücut kuvve-
tine yard›mc› araçlar ve silah kullan›lmas›d›r (Yenisey, 1987: 222). Dön-
mezer, kiflinin ellerine, bacaklar›na tak›lan kelepçe, giydirilen gömlek,
kollar›na girilerek hareket yetene¤inin k›s›tlanmas›n› temin eden alet kul-
lan›lmas› gibi araçlar veya hareketler zor kullan›lmas›n› ifade eden alet
veya eylemlerdir (Kurban’dan akt. Dönmezer, 2004: 93). 

Polisin verdi¤i kanuni emir ve direktiflere uyulmamas›, polisin görev
yapmas›n›n engellenmesi ve polise mukavemet edilmesi hallerinde polis,
hem adli hem de idari görevleri s›ras›nda zor kullanma yetkisine sahiptir
(Özcan, 2006: 48; Ayd›n, 1996: 91). Mevzuat›m›z, fizik kimli¤in tespiti
amac›yla kiflilerin parmak izi ve foto¤raflar›n›n al›nmas›nda direnenlere
karfl› polise, gerekti¤i ölçüde zor kullanma yetkisi tan›nm›flt›r. PVSK’n›n
Ek 6/1 f›kras›nda ‘Polis, bu maddede yaz›l› görevlerinin yan›nda, Ceza
Muhakemesi Kanunu ve di¤er mevzuatta yaz›l› soruflturma ifllemlerine
iliflkin görevleri de yerine getirir’ denilmek suretiyle polisin hem önleme
hem de adli görevlerinde gerekmesi halinde usulüne göre zor kullanabile-
ce¤i öngörülmektedir.  

Nitekim 02.06.2007 tarihinde de¤ifltirilen PVSK’n›n 16. maddesinde
‘zor ve silah kullanma’ alt bafll›¤› alt›nda, ‘Polis, görevini yaparken dire-
niflle karfl›laflmas› halinde, bu direnifli k›rmak amac›yla ve k›racak ölçüde
zor kullanmaya yetkilidir. Zor kullanma yetkisi kapsam›nda, direnmenin
mahiyetine ve derecesine göre ve direnenleri etkisiz hale getirecek flekil-
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de kademeli olarak artan nispette bedenî kuvvet, maddî güç ve kanunî
flartlar› gerçekleflti¤inde silah kullan›labilir’ fleklinde düzenlenmifltir. Ko-
nu ile ilgili Kanunun 13/E ve 17/A ve B f›kralar›nda yap›lan düzenlenme-
ye göre ise “Polisin kanunlara uygun olarak ald›¤› tedbirlere karfl› gelen-
leri, direnenleri ve görev yapmas›n› engelleyenler” ve ‘Vazife yaparken
polise mukavemette bulunan veya vazifesinden al›koymak maksadiyle po-
lise zorla karfl› koyan ve yakalanmad›klar› takdirde hareketlerinde devam
etmeleri melhuz bulunan flah›slar’ fleklinde belirtilmifltir. Yine an›lan Ka-
nunun Ek 6/6. f›kras›nda ise ‘Olay yerinde görevine ait ifllemlere baflla-
yan polis, bunlar›n yap›lmas›na engel olan veya yetkisi içinde ald›¤› ted-
birlere ayk›r› davranan kiflileri, ifllemler sonuçlan›ncaya kadar ve gerek-
ti¤inde zor kullanarak bundan men eder’ fleklinde düzenlenme yap›lm›fl-
t›r.

Konu ile ilgili Emniyet Teflkilat› Parmak ‹zi Teknik Hizmetleri Yö-
netmeli¤inin 15. maddesinde de düzenleme yap›lm›flt›r. Buna göre, ‘Par-
mak izleriyle foto¤rafileri al›nmas› gerekenlerin bu iflleme karfl› koymala-
r› halinde, bunlar›n zor kullan›lmak suretiyle parmak izleri ve foto¤rafi-
leri al›n›r. Bu durum bir tutanakla tespit edilerek haklar›nda PVSK’n›n
17. maddesi hükümleri uygulan›r’ denilmektedir.

Yasalar›m›za göre parmak izi veya foto¤raflar› al›nmas› gereken ki-
flilerin, bu iflleme karfl› koymalar› halinde, zor kullanmak suretiyle parmak
izi al›n›r ve foto¤raf› çekilir. Ayr›ca bunlar hakk›nda Kabahatler Kanunu-
nun kimlik bildirmeme maddesinden ifllem yap›l›r. PVSK 17/B f›kras›na
göre de soruflturma yap›larak Cumhuriyet Savc›l›¤›na durum bildirilir
(Kunter ve Yenisey, 2003: 759).

Zor kullanman›n amac› sald›r›da bulunan›, yelteneni veya direneni et-
kisiz hale getirmek, yani sald›rgan› veya direnmeyi durdurmakt›r. Zor
kullanan›n maksad› sadece bu olacakt›r. O halde fiilleri etkisiz hale getir-
mek hususunda veya bunun için kullan›lmas›nda zaruret varsa zora bafl-
vurulacakt›r. Kifliye eza vermek, ›zd›rap çektirmek, ona ac› vermek olma-
yacakt›r (Kurban’dan akt. Dönmezer, 2004: 101). 

Ayr›ca, TCK’n›n 265. maddesinde kamu görevlisine görevini yapt›r-
mamak için cebir veya tehdit kullanan kiflinin hapis cezas› ile cezaland›-
r›lmas› öngörülmüfltür. 
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Haf›zo¤ullar›’na göre, hukuk sistemimiz, göreve iliflkin bir ifli yapar-
ken memurun cebir ve fliddet yoluyla engellenmesini suç saym›flt›r. Bu hal-
de, özellikle polisin engeli ortadan kald›rmas›, mukavemeti k›rmas› zorun-
ludur. Engelin ortadan kald›r›lmas›, mukavemetin k›r›lmas›, genelde zor
kullanmakla mümkündür. Gerek Kanunda gerekse Yönetmelikte, zor kul-
lanman›n, azdan bafllayarak ço¤a gidecek bir biçimde, direnme ve sald›r›
ile oranl› olmas› emredilmifltir (Kurban’dan akt. Haf›zo¤ullar›, 1995: 16) .

Polisin kimlik sorma ve kimlik tespit etme ifllemlerinde, her koruma
tedbirinde oldu¤u gibi henüz bir hüküm verilmeden önce yap›ld›¤›ndan dai-
ma potansiyel bir zorlama oldu¤u söylenebilir. Burada, kiflilik ve insan hak-
lar›na sayg›, orant›l›l›k ilkesi, dürüst ifllem ilkesi, afl›r›l›k yasa¤› ve hukuk
devlet ilkesi daima göz önünde bulundurulmas› gerekir (Özbek,1999: 136). 

Zor kullanman›n hukuka uygunluk s›n›rlar› içinde kalmas› için, ‘mut-
lak zorunlu’ olmas› gerekir. Ayn› zamanda al›nan önlem ile ulafl›lmak is-
tenen sonuç aras›nda ‘orant›’ bulunmal›d›r. Bu orant› koflulu aran›rken,
güdülen amac›n niteli¤i, somut durumun insan hayat› ve beden bütünlü¤ü
için oluflturdu¤u tehlike ve kuvvet kullan›m›ndan do¤an ölüm riskinin de-
recesinin göz önünde tutulmas›, gerekmektedir (Kurban, 2006: 135). Bir
baflka ifade ile baflvurulan önlemin somut durumun gerektirdi¤i yo¤unlu-
¤u aflmamas› gerekmektedir.

O halde polisin kimlik sorma ve kimlik tespit etme ifllemlerini yapt›-
¤› esnada kendisine direnen, ald›¤› tedbirlere uymayan, zorla karfl› koyan,
cebir veya fliddet kullanan kifliler için farkl› koruma tedbirleri öngörül-
müfltür. Zira, 5237 say›l› TCK, 765 say›l› TCK’dan farkl› olarak, kamu
görevlisine direnme fiilini ancak bir cebir veya tehdit olgusunun varl›¤›
halinde suç kabul etmifltir. Bu nedenle ‘pasif direnifl’ yani yaln›zca diren-
me fiili suç olarak kabul edilmemifltir. 

6. Kimlik Sorma ve Kimlik Tespit ‹fllemlerinde Uygulanabilecek
Yapt›r›mlar

6.1. Kifli Bak›m›ndan

6.1.1. Yakalama, Gözalt›na Alma veya Tutuklama

6.1.1.1.Türk Ceza Kanunu 

“Baflkas›na ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullan›lmas›”(kimlik h›rs›z-
l›¤›) konusu TCK’n›n 268. maddesinde; “‹flledi¤i suç nedeniyle kendisi
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hakk›nda soruflturma ve kovuflturma yap›lmas›n› engellemek amac›yla, bu
kifliye ait kimli¤i veya kimlik bilgilerini kullanan kimse, iftira suçuna ilifl-
kin hükümlere göre cezaland›r›l›r” fleklinde belirtilmifltir.

“Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” konusu TCK’n›n
206. maddesinde; “bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan ka-
mu görevlisine yalan beyanda bulunan kifli, üç aydan iki y›la kadar hapis
veya adli para cezas› ile cezaland›r›l›r” hükmüne yer verilmifltir.

“Resmi belgede sahtecilik”(sahte kimlik) konusu ise, yine TCK’n›n
204. maddesinde ele al›nm›flt›r. Buna göre; bir resmi belgeyi sahte olarak
düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi baflkalar›n› aldatacak flekilde de¤ifl-
tiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kifliye hapis cezas› öngörülmüfltür.
Ayr›ca, bu belgeyi kamu görevlisinin düzenlemesi halinde ise ceza a¤›r-
laflt›r›lmaktad›r. 

6.1.1.2.  Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu

Kanunun 4/A-9 f›kras›na göre ‘belgesinin bulunmamas›, aç›klamada bu-
lunmaktan kaç›nmas› veya gerçe¤e ayk›r› beyanda bulunmas› dolay›s›yla
ya da sair surette kimli¤i belirlenemeyen kifli tutularak durumdan derhal
C. savc›s› haberdar edilir. Bu kifli, kimli¤i aç›k bir flekilde anlafl›l›ncaya
kadar gözalt›na al›n›r ve gerekirse tutuklan›r. Gözalt›na ve tutuklamaya
karar verme yetkisi ve usulü bak›m›ndan 5271 say›l› CMK  hükümleri uy-
gulan›r’ düzenlemesine yer vermifltir. O halde polis taraf›ndan kimli¤i so-
rulan kifliler kimliklerini ispat etmeleri gerekir. Aksi halde flüpheli duru-
ma düfleceklerinden, kimlik tespiti için parmak izi ve foto¤raflar› al›nabi-
lece¤i gibi 24 saate kadar da gözalt›na al›nabileceklerdir.  

Ayr›ca, kimlikleri tespit edilemeyen veya sahte kimlik kulland›klar›
tespit edilen kifliler, Nüfus Hizmetleri Kanunu gere¤i ilgili nüfus idarele-
rine bildirilerek haklar›nda yasal ifllem yap›lmas› gerekir.

6.1.1.3.  S›k›yönetim Kanunu ve Ola¤anüstü Hal Kanunu

S›k›yönetim Kanunun 16.maddesi ile Ola¤anüstü Hal Kanununun 11 ve
25. maddelerine göre, kimlik bilgilerinde kasten gerçe¤e ayk›r› bilgi ve-
renler veya bilgi vermekten çekinenlere hapis cezas› öngörülmüfltür.
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6.1.1.4.  Yakalama Yönetmeli¤i 

Yönetmeli¤in 5. maddesinde, PVSK’n›n 17. maddesine benzer düzenleme
getirilmifltir. Ayr›ca, suçüstü bir fiilden dolay› izlenen kiflinin hemen kim-
li¤ini belirleme imkân›n›n bulunmamas› durumunda ise herkes taraf›ndan
geçici olarak yakalama yap›labilece¤i öngörülmüfltür.

Çocuklarla ilgili yönetmeli¤inin 19. maddesinde özel hüküm konul-
mufltur. An›lan maddenin 2. f›kras›nda; “Kimlik ve suç tespiti amac› ile
yakalama yap›labilir...” fleklinde düzenleme yap›lm›flt›r.

6.1.2. Para Cezas›

6.1.2.1.Kimlik Bildirme Kanunu 

Kanunun 17. maddesine göre, kimlik bildirme ile ilgili düzenlemeye ay-
k›r› hareket edilmesi ve gerçe¤e ayk›r› kimlik bildirilmesi hallerinde para
cezas› öngörülmüfltür.

6.1.2.2.  Kabahatler Kanunu

Kanunun  “kimli¤i bildirmeme” ile ilgili 40. maddesine göre, “Görevle
ba¤lant›l› olarak sorulmas› halinde kamu görevlisine kimli¤i veya adre-
siyle ilgili bilgi vermekten kaç›nan veya gerçe¤e ayk›r› beyanda bulunan
kifliye” para cezas› öngörülmüfltür. 

6.1.2.3.  Türk Ceza Kanunu 

Kanunun 206. maddesinde “Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan be-
yan” kenar bafll›¤› alt›nda, “Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip
olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kifli”nin hapis cezas›n›n ya-
n›nda ayr›ca para cezas› ile cezaland›r›laca¤› belirtilmifltir.

6.2. Polis Bak›m›ndan

‹nsan haklar›na sayg›l› bir hukuk devletinde, yöneten ve yönetilenlerin
hukuka ba¤l› olmas› temel kural olarak kabul edilmifltir. Bir kamu görev-
lisi olan polis de, kendisine verilen görevi, kamu faaliyetlerinin gerektir-
di¤i eflitlik ve adalet ilkelerine uygun olarak yürütmesi gerekir. Aksi hal-
de, toplumun polise ve dolay›s›yla devlete olan güvenin sars›lmas›na ne-
den olur (Özcan, 2006: 51). 
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Kimlik sorma ve kimlik tespit etme ifllemleri, yasal çerçeve d›fl›nda
yap›lmas› durumunda hukuka ayk›r›l›k söz konusudur ve yasalarda, huku-
ka ayk›r› olarak kimlik sorma ve kimlik tespit etme ifllemine karfl›, ceza
hukuku yapt›r›mlar›, tazminat hukuku yapt›r›mlar› ve disiplin hukuku
yapt›r›mlar› öngörmüfltür. 

6.2.1. Ceza Hukuku Yapt›r›mlar›

6.2.1.1.Görevi Kötüye Kullanma ve Görevi ‹hmal

“Görevi kötüye kullanma” konusu TCK’n›n 257. maddesinde düzenlen-
mifltir. Buna göre, görevin gereklerine ayk›r› hareket etmek suretiyle kifli-
lerin ma¤duriyetine neden olan kamu görevlisinin hapis cezas› ile ceza-
land›r›laca¤› öngörülmektedir. Burada önemli olan konu, bu suçun olufla-
bilmesi için, kiflinin ma¤dur olmas› ve meydana gelen fiilin polisin görev
alan› ile ilgili olmas›d›r. “Görevi ihmal” suçu da ayn› maddenin ikinci f›k-
ras›nda düzenlenmifltir. 

6.2.1.2.  Zor Kullanma Yetkisine ‹liflkin S›n›r›n Afl›lmas›

TCK’n›n 256. maddesinde konu düzenlenmifltir. Buna göre, “zor kullan-
ma yetkisine sahip kamu görevlisinin, görevi yapt›¤› s›rada, kiflilere karfl›
görevinin gerektirdi¤i ölçünün d›fl›nda kuvvet kullanmas› halinde, kasten
yaralama suçunu iliflkin hükümler uygulan›r.” Bu düzenleme ile polis, gö-
revi gere¤i zor kullanma durumunda kalm›fl ancak görevin gerektirdi¤i öl-
çünün d›fl›nda kuvvet kullanm›flsa, “kasten yaralama” suçunu düzenleyen
ayn› kanunun 86/3 f›kras›na göre cezaland›r›lacakt›r. Polisin kimlik sorma
veya kimlik tespit etme s›ras›nda gerekti¤inden fazla zor kullanmas› du-
rumunda bu suça sebebiyet verecektir. 

6.2.1.3.  Verileri Yok Etmeme 

Hukuka uygun olarak al›nan ancak kanunlar›n belirledi¤i süreler içerisin-
de “verileri yok etmeme” durumunda TCK’n›n 138. maddesine göre, so-
rumlu kamu görevlileri cezaland›r›lacakt›r. Buna göre, fizik kimli¤in tes-
piti amac›yla al›nan kiflisel verilerin beraat, takipsizlik gibi nedenlerle so-
nuçlanmas› halinde, verilerin imha edilmemesi halinde, görevli polisler
bu madde hükmüne göre cezaland›r›labileceklerdir.   
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6.2.1.4.  Verilerin Hukuka Ayk›r› Olarak Kaydedilmesi 

Hukuka ayk›r› olarak “kiflisel verilerin kaydedilmesi” suç olarak kabul
edilmifl ve TCK’n›n 135. maddesine göre bu ifllemi yapanlar›n cezaland›-
r›lmas› öngörülmüfltür. Buna göre, yetkisi olmad›¤› halde veya mevzuata
ayk›r› olarak kiflisel verileri kayda alan polis, bu madde hükmüne göre ce-
za alacakt›r. 

6.2.1.5.  Verilerin Hukuka Ayk›r› Olarak Verilmesi

Konu, TCK’n›n 136. maddesinde, kiflisel verileri, hukuka ayk›r› olarak bir
baflkas›na veren, yayan veya ele geçiren kiflinin cezaland›r›lmas› öngörül-
müfltür. Buna göre, fizik kimli¤in tespiti amac›yla al›nan parmak izi, fo-
to¤raf gibi kiflisel verileri, yetkili makam›n emri olmadan veya yetkili ol-
mayan kiflilere verilmesi halinde bu suça sebebiyet verilecektir. 

6.2.2. Tazminat Hukuku Yapt›r›mlar›

Kimlik sorma ve kimlik tespit ifllemlerindeki hukuka ayk›r›l›kta, idare hu-
kuku alan›nda hizmet kusuruna ya da kiflisel kusura dayanabilecektir. Hiz-
met kusurunda idarenin, bireysel kusur bulunmas› halinde ise hukuka ay-
k›r›l›¤› gerçeklefltiren görevlinin tazminat hukukuna göre sorumlulu¤u or-
taya ç›kacakt›r (CMK 141, AY 129/5, DMK 13).

6.2.3. Disiplin Hukuku Yapt›r›mlar›

Emniyet Örgütünde çal›flan her s›n›ftan memura verilecek disiplin cezala-
r›n› gerektiren eylem, ifllem, tutum ve davran›fllarla cezalar›n derece ve
miktar› Emniyet Örgütü Disiplin Tüzü¤ünde gösterilmifltir. 

Konu ile ilgili Tüzükteki baz› hükümler flu flekildedir: “Görev s›ra-
s›nda veya d›fl›nda yasaklanan tutum ve davran›fllarda bulunmak”, “‹fl
sahiplerine veya halka karfl› onur k›r›c› söz söylemek veya davran›flta bu-
lunmak”, “Hizmet içinde resmi s›fat›n›n gerektirdi¤i sayg›nl›¤› ve güven
duygusunu sarsacak eylem ve davran›fllarda bulunmak”, “‹fl sahiplerine
ya da herhangi bir nedenle Emniyet binalar›na gelen ya da getirilenlere
iflkence yapmak”, “Yetkisini veya nüfuzunu kendisine veya baflkalar›na
ç›kar sa¤lamak amac›yla veya kin veya dostluk nedeniyle kötüye kullan-
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mak”, eylem, tutum ve davran›fllar de¤iflik oranlarda disiplin cezas› yap-
t›r›m›na ba¤lanm›flt›r.

Kuvvet kullanmada s›n›r›n afl›lmas› halinde, yap›lacak disiplin sorufl-
turmas› sonucunda, olay›n olufl flekli, niteli¤i ve di¤er unsurlar bir bütün
halinde dikkate al›narak disiplin amirlerince veya disiplin kurullar›nca ey-
lem, yukar›da yer verilen hükümler kapsam›nda de¤erlendirmeye tabi tu-
tulabilecektir. 

Sonuç

Kimlik sorma ve kimlik tespit etme ifllemleri, polis hizmetlerinin esas›n›
teflkil etti¤inden, suç ve suçlularla mücadelede ve adaletin tecelli etmesin-
de önemli ve vazgeçilmez bir uygulamad›r. 

Bilimsel geliflmelere paralel olarak hem suçlar›n ifllenmesinde hem
de bu suçlarla mücadelede teknolojik imkânlar daha çok kullan›lmaktad›r.
Bu konuda özellikle polisin de, kimlik tespitle ilgili geliflmeleri yak›ndan
takip etmeleri gerekir. 

Polisin, “suç ifllenmesini önlemek” veya “ifllenmifl suçlar›n faillerini
bulmak” amac› ile kiflilere çeflitli sorular veya kimlik sormas›n›n yasal
kayna¤› PVSK 4/A maddesidir. Yine, polisin durdurma ve kimlik sorma-
s› gibi durumlar arama say›lmad›¤›ndan arama ile ilgili flartlar bu ifllem
için aranmamaktad›r. Bununla birlikte kimlik sorma konusunda polisin
rastgele de¤il, tecrübelerine dayanarak, araflt›rma veya ihbar neticesinde
belli yer ve kifliler üzerinde makul bir sebebin oluflmas› halinde bu yetki-
sini kullanmas› gerekir. Ayr›ca, kimlik sormadan önce polisin kimli¤ini
ilgili kifliye göstermesine özen gösterilmelidir.

Mevzuat›m›zda, S›k›yönetim ve Ola¤anüstü Hal Kanunu hariç kiflile-
rin üzerlerinde kimlik bulundurmay› zorunlu k›lan bir hüküm bulunma-
maktad›r. Nüfus Hizmetleri Kanunu da herkesin nüfus cüzdan› almay› zo-
runlu k›lmas›na ra¤men yanlar›nda bulundurma zorunlulu¤u ile ilgili her-
hangi bir hükme yer vermemifltir. Bununla birlikte PVSK, CMK ve Kaba-
hatler Kanunu gibi yasal metinlerde, adli merciler, polis ve görevi ile ilgi-
li di¤er kamu görevlilerinin kimlik sorma yetkisi karfl›s›nda, kiflilerin do¤-
ru kimlik bilgisi verme zorunluluklar› bulunmaktad›r. Bu nedenle, adil
yarg›lanma ilkesinin içinde önemli bir yere sahip olan susma hakk›, kim-
lik bilgileri ile ilgili sorular› kapsamamaktad›r. 
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Hem adli hem de önleme amaçl› yap›lan kimlik tespit ifllemi, duru-
mun gerektirdi¤i ölçüde çeflitli flekillerde yap›labilir. Kiflinin kimli¤inin
resmi bir belge veya sair surette belirlenememesi halinde, kimlik tespiti
için öncelikle polis marifetiyle kiflinin parmak izi ve foto¤raf› al›n›r. Öz-
gü sistemden (AF‹S) tespit edilememesi halinde ise CMK’da belirtilen ve
basitten bafllayarak gerekti¤i ölçüde sa¤l›k personeli marifetiyle beden
muayenesi, vücuttan örnek al›nmas› veya moleküler genetik inceleme ya-
p›labilecektir. Bu ifllemler esasta delil elde edilmesi amac›yla yap›lsa da
flüpheli, san›k ve soy ba¤›n›n araflt›r›lmas›nda kimlik tespit amac› tafl›d›¤›
da bilinmelidir.

Polis, kimlik tespit ifllemini, hangi amaçla yapt›¤›n› iyi bilmesi gere-
kir. Zira CMK’ya göre yap›lacak kimlik sorma ve kimlik tespit ifllemleri,
C. Savc›s›n›n emri ve denetiminde yap›ld›¤›ndan herhangi bir sorun gö-
zükmemektedir. Ancak, polis için olas› sorun, önleme amaçl› yapaca¤› ifl-
lemlerdir. Çünkü herhangi bir denetim veya kontrol esnas›nda flüphe du-
rumunun yo¤unlu¤una göre seçilecek belli kifliler üzerinde yap›lan kimlik
sorma ifllemi sonucu e¤er kimli¤ini ispat edememesi halinde kifli, polise
karfl› koyabilir veya kaçabilir. Bu gibi durumlara karfl› polisin bilgili, e¤i-
timli ve haz›rl›kl› olmas› gerekir.

Genel olarak kimlik tespit ifllemi, kimlik sormaya göre daha a¤›r bir
tedbir olup, PVSK, CMK ve Adli T›p düzenlemeleri esas al›narak yap›l-
maktad›r. Buna göre verilerin al›nmas›, saklanmas›, korunmas› ve imhas›
detayl› olarak düzenlenmifl, gizli olan bu kay›tlar›n kullan›m›nda ancak
suçun önlenmesi veya yürütülen soruflturma ve kovuflturma kapsam›nda
maddî gerçe¤in ortaya ç›kar›lmas› amac›yla mahkeme, hâkim, C. Savc›s›
ve polis yetkili olup, bu verilerin amaç d›fl›nda kullan›lmas› yasaklanm›fl-
t›r. Ayr›ca, yak›nda ç›kmas› beklenen “Kiflisel Verilerin Korunmas›na Da-
ir Kanun Tasar›s›” ile “DNA Verileri ve Türkiye Milli DNA Veri Banka-
s› Kurulmas› Hakk›nda Kanun Tasar›s›”n›n bir an önce yasallaflmas› ha-
linde kiflisel verilerle ilgili hukukilik ve bilimsellik aç›s›ndan tereddüt du-
yulan konular›n giderilmesine önemli katk› sa¤layacakt›r.   

Polis uygulamalar›nda ve di¤er kamu hizmetlerinde, kimlikle ilgili
kimlik tan›ma ve ispatta teknolojik imkanlar kullan›labilir. Herkese veri-
len kimlik numaras› ile kurumlardaki internet, polis otolar›nda mobil ci-
haz veya günümüz iletiflim araçlar› ile de kimlik sorgulamas› yap›labile-
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ce¤i gibi elektronik ortamda “ak›ll› kart tabanl› kimlik kart›” uygulamas›
ile de güvenli ve kolay kimlik do¤rulama yap›lmas› mümkündür. 

Belirtmek gerekir ki, de¤ifltirilen PVSK’ya göre kimlik tespit için ki-
flilerden sadece ‘parmak izi ve foto¤raf’ al›nabilmesine karfl›n CMK’ya
göre fizik kimli¤in tespitinde ise bunlara ilave olarak ‘beden ölçüleri, efl-
kal, avuç izi, ayak izi, sesi ve görüntüleri gibi’ di¤er veri bilgileri de al›-
nabilmektedir. Asl›nda PVSK’da yap›lan bu yeni düzenleme ile CMK’da-
ki kimlik tespitle ilgili baz› tereddütlerin giderilmesi amaçlanm›flt›r. An-
cak ister adli ister önleme amac›yla yap›lacak kimlik tespit için kullan›lan
arfliv, polis taraf›ndan usulüne uygun kay›t yap›lan ayn› özgü sistem
(AF‹S)’tir. Bu kapsamda kimlik tespit iflleminin önleme veya adli amaçl›
yap›lmas› kiflisel verilerin (en az›ndan parmak izi, avuç izi, foto¤raf ve efl-
kal) belli bir standartta ve usulde al›nmalar›n› sa¤layacak flekilde uyumlu
hale getirilmesi, uygulamaya olumlu olarak yans›yacakt›r. 

Ayr›ca, yukar›da an›lan son düzenlemelere göre, kamu görevlisine
kimli¤i ile ilgili bilgi vermekten kaç›nan veya gerçe¤e ayk›r› beyanda bu-
lunan kiflilere karfl›, idari para cezas› uygulanabilece¤i gibi polisce tutula-
bilece¤i veya kimli¤i belli olana kadar gözalt›na al›n›p ve gerekirse tutuk-
lanabilecekleri konusu bas›n-yay›n veya di¤er etkili bilgilendirme yön-
temleri ile kamuya duyurulmas› da önemli bir uygulama olacakt›r. 
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