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ÖZET 

 

 

İnsan hakları, insanların insanca yaşayabilmeleri için korunması gereken haklardır. Bu hakları 

koruyacak olan ise, kişilerdir. Ancak kişiler, sık sık birbirlerinin bu haklarını ihlal etmekte ya 

da kullanılmasını engellemektedirler. Bunun için devletler, bu ihlallerin önüne geçebilmek 

için çeşitli kuruluşlar kurmuşlardır. Bunlardan biri de Emniyet Teşkilatıdır. 

 

Emniyet Teşkilatında, delilden sanığa gitmeyi sağlamakla suçluların bulunmasında, 

dolayısıyla adlî hataların önlenmesinde önemli rol oynayan birimlerden biri, olay yeri 

incelemesi birimidir. 

 

Bu çalışmanın amacı, teknolojik gelişmelerle paralel olarak gelişen olay yeri incelemesinin 

adil yargılanma hakkının korunmasına nasıl katkıda bulunduğunu göstermektir. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Human rights are rights that have to be protected, so that individuals can live humanely. 

Individuals are those who are expected to protect these rights. Yet individuals often violate 

these rights of each other or hinder their protection. For this reason states have established 

various institutions with the aim to prevent such violations. One of these institution is the 

Police. 

 

The criminal scene investigation section is one of the section of the Police, which, by making 

possible to go from evidence to the accused, plays a significant role in finding the criminals. 

 

The aim of this study is to show how the criminal scene investigations, which develop parallel 

with the technological developments, contribute to the protection of the right to fare trial. 
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 GİRİŞ 
 

 

KiĢi güvenliği sahip olduğumuz temel haklardandır. Devlet idaresinde temel 

hak ve özgürlükler, belirli ölçütlere uygun olmak koĢuluyla kamu güvenliği için 

kısıtlanabilir. Bununla beraber kamu güvenliğine iliĢkin önlemlerin dengesinin iyi 

ayarlanamaması sıkıntılı bir devlet yönetimin olmasına neden olur (Kızıyel, 2014, s. 

1). Sıkıntılı yönetimler hak ihlallerinin daha sık rastlandığı yerlerdir.  

Suç ve suçlu kavramları insanlık tarihinin en çok ilgi çeken konuları 

arasındadır. Toplumu oluĢturan sıradan bireyler gibi, çok sayıda düĢünür ve yazar da 

suç ve suçlu ile ilgilenmiĢ, farklı disiplinlerde çalıĢan pek çok bilim insanı suçu 

kendi alanı çerçevesinde incelemiĢtir. Suçun oluĢumu, suç ile suçlu iliĢkisi, bu 

iliĢkide etkin olan faktörler, suçun önlenmesi, suçu kolaylaĢtıran ortamlar ve koĢullar 

gibi çok değiĢik konular suç olgusunun farklı yönleridir. Her bilimsel faaliyet gibi 

suçla ilgili araĢtırmaların ve faaliyetlerin temelin de topluma yararlı bilgilerin elde 

edilmesi ve insanların davranıĢ biçimlerine iliĢkin kuralların bulunması yatmaktadır. 

Ancak suç gibi çok karmaĢık bir konuda kabul edilmiĢ sosyal kurallara ulaĢmak çok 

güçtür (Karapazaroğlu, 2004, s. 3-4). 

Ġlkel dönemlerde suç, barınma, yeme, içme gibi temel ihtiyaçlardan dolayı 

ortaya çıkmıĢtır. Uygarlığın ilerlemesi, teknolojinin geliĢmesi, suçu ve suçun iĢleniĢ 

Ģekillerini değiĢtirmiĢtir (Sokullu, 2011, s. 21). Fail, mağdur ve suç iliĢkisinin 

incelenmesi, kriminal incelemenin ve olay yeri incelemesinin doğmasına sebep 

olmuĢtur. Çünkü çağımızın hızlı ilerlemeleri karĢısında suç ve suçlu arasındaki 

iliĢkilerin de bilimsel olarak ele alınması ve çözümünün bu yönde yapılması 

gerekmektedir. Suç iĢleyerek kolay kazanç elde edilmesi ve caydırıcı bir ceza 
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sisteminin olmaması sebebiyle, birey bunu alıĢkanlık haline getirebilmektedir. 

Emniyet kayıtlarında 500 ile 1000 arasında hırsızlıktan kaydı bulunan suçlu vardır
1
. 

Üstelik bu rakamlar sadece kayıt altına alınan suçlara iliĢkindir ve bir de kayıt dıĢı 

çok sayıda suç iĢlenmektedir. Bu kiĢilerin bazıları için suç iĢlemek adeta meslek 

haline gelmiĢtir. Suç iĢlemeyi sürekli hale getirmeden bu Ģahısların yakalanması ve 

gerekli yasal yaptırımın hemen yerine getirilmesi gerekmektedir. Yasal yaptırımların 

caydırıcı olması için, somut deliller olması gerekmektedir. Örneğin bir olayda, eve 

hırsızlık amacıyla giren bir Ģahıs, çalacak bir Ģey bulamamıĢ ve pencereden çıkarken 

polislere yakalanmıĢtır. Verdiği ifade de hırsızlık yapma amacının olmadığını, 

pencereyi açık görünce merak edip o yüzden içeriye baktığını ve o sırada polislerin 

geldiğini, olayın tamamen yanlıĢ anlaĢılmadan ibaret olduğunu söylemesi üzerine 

elde somut bir delil olmadığı için savcılık tarafından serbest bırakılmıĢtır.
2
 Oysa, o 

evde inceleme yapılmıĢ ve içeride parmak izi tespit edilmiĢ olsaydı, bu ifadelerin 

onu kurtarmaya yetmeyeceği açıktır.  Gerekli cezayı aldığı takdirde baĢka bir eve 

girip kiĢilerin konut dokunulmazlığını, kiĢisel güvenliğini ihlal etme ihtimali de 

ortadan kalkacaktır. 

Emniyet teĢkilatında amaç, suç gerçekleĢmeden önlemek, eğer gerçekleĢtiyse, 

failin yakalanmasını ve gerekli ceza alması için adli mercilere intikalini sağlamaktır. 

Ancak, suçun ve suçlunun doğru tespit edilebilmesi için de, yakalanan Ģüphelinin 

gerçekten o olay ile ilgisi olup olmadığının araĢtırılması gerekir. Ülkemizde, iftira ve 

çıkar karĢılığında suçu üstlenme ya da gerçeği söyletmek için iĢkenceye varan 

sorgulama gibi durumlarla önceden sıkça karĢılaĢıldığı düĢünüldüğünde, asla yalan 

söylemeyen somut delillerin önemi ortaya çıkmaktadır. Ġftira ve suç üstlenme gibi 

                                                           
1
 http://polnet/index.snet?wapp=&dtid=B1713AB6-CEC9-4B3B-BA6D-32E6CD32A219 

 
2 Beykoz, 2012, olay yeri inceleme raporu 

http://polnet/index.snet?wapp=&dtid=B1713AB6-CEC9-4B3B-BA6D-32E6CD32A219
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durumlardan ceza alan çok sayıda insan bulunmaktadır. Bu bir insan hakkı ihlalidir. 

Bir ülkede güvenlik teĢkilatının insanların temel hak ve hürriyetlerinin bekçisi olması 

ve bu hakları koruması gerekmektedir. Bunun için de, önce yöntemlerinde yeniliğe 

gitmesi ve insan haklarını, eski ilkel sorgulama yöntemlerini kullanarak ihlal 

etmemesi gerekir. Çünkü kamu görevi, insan hakkını koruma görevidir (Kuçuradi, 

2010, s. 28-29). 

Bu sebeple, teknolojinin avantajlarını da kullanarak emniyet teĢkilatında 

geliĢmiĢ ülkelerdeki sistemleri getirip ülkemiz de uygulamaya baĢlamıĢtır. Bunların 

en önemlilerinden biri de olay yeri incelemedir.  

Bu çalıĢmanın amacı, ülkemizde yapılan olay yeri incelemenin; adli olayların 

aydınlatılmasındaki rolünü ve çeĢitli dönemler içerisinde karĢılaĢılan sorunları, 

geçirdiği değiĢimleri ve bu çerçevede, insanın yaĢama hakkı, kiĢi dokunulmazlığı, 

hürriyeti, güvenliği, özel hayatın gizliliği gibi haklar baĢta olmak üzere, temel 

haklarıyla iliĢkisini göstermektir. Eğer bir insan suç iĢleyip yalancı Ģahitler 

kullanarak veya para karĢılığında bu suçu baĢkasına üstlendirerek ceza almaktan 

kurtuluyorsa, burada büyük insan hakları ihlali var demektir. Bir insan suçsuz yere 

hürriyetinden mahrum kalacak ve gerçek suçlu bu ihlali tekrar tekrar 

gerçekleĢtirebilecektir. Benzer Ģekilde, bir hırsız yakalanmadığı zaman daha da rahat 

davranacak, yakalanmadığı sürece de diğerlerinin haklarını ihlal etmeye devam 

edecektir. ĠĢte olay yeri incelemedeki geliĢmeler, bu tür ihlallerin önüne bir ölçüde 

geçebilir. Yalan beyanları dikkate almadan somut deliller ıĢığında soruĢturmanın 

seyrini değiĢtirebilir. Yargı mercilerinin gerçeği görmelerine yardımcı olur ve bu 

sayede adil yargılanmayı sağlar. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

OLAY YERİ İNCELEMENİN ZAMAN İÇİNDEKİ GELİŞİMİNİN 

İNSAN HAKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

 

 

1.1. İnsan Hakları İhlali ve Devlet Tutumu 

Ġnsan hakları, dil, din, ırk, etnik köken, cinsiyet gözetmeksizin tüm insanların 

yararlanabileceği temel hak ve özgürlüklerdir. Haklara sahip olmak bakımından 

bireyler eĢittir; haklar kimseye üstünlük sağlamaz. Haklar, herkese eĢit düzeyde 

seçme, yeteneklerini geliĢtirme ve bunları kullanabilme özgürlüğü sağlar. Ancak 

bunları elde ederken baĢkalarının haklarına saygılı olmak ve onların haklarını ihlal 

etmemek yükümlülüğü vardır. KiĢilere, insana özgü etkinlikler gerçekleĢtirirken 

dokunulmaması gerekmektedir.  

 Ġnsan haklarının kiĢi hakları olduğu bilinir ama her kiĢi hakkı insan hakkı 

değildir. Ġnsan hakları üç kuĢak halinde ele alınır. Bunlar; birinci kuĢak klasik haklar, 

ikinci kuĢak sosyal haklar ve üçüncü kuĢak dayanıĢma haklarıdır. Birinci kuĢak 

haklar; yaĢama ve özgürlük hakkı, kölelik yasağı, iĢkence yasağı, hukuk önünde 

eĢitlik, adil yargılanma hakkı, vatandaĢlık hakkı, mülkiyet hakkı, düĢünce, vicdan ve 

din özgürlüğü, ifade özgürlüğü gibi haklardır. Ġkinci kuĢak haklar; ÇalıĢma, adil gelir 

ve sendika kurma hakkı, dinlenme hakkı, eğitim hakkı, kültürel yaĢama katılma 

hakkı, sağlık, beslenme ve konut hakkı, grev ve toplu sözleĢme gibi haklardır. 

Üçüncü kuĢak haklar ise; BarıĢ hakkı, çevre hakkı, geliĢme hakkı gibi haklardır 

(Aybay, 2015, s. 65-66-67). Bu haklar birbirlerinden ayrı düĢünülemez. Bir bütünün 
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parçalarını oluĢturdukları için haklar söz konusu olduğunda, bölünmezlik ve 

karĢılıklı bağımlılık esastır. 

Bu çalıĢmada üzerinde durulacak olan haklar; yaĢam hakkı, özgürlük ve 

güvenlik hakkı ile adil yargılanma hakkıdır. Birinci kuĢak haklar içerisinde bulunan 

bu hakların seçilmesinin sebebi; bu haklardaki ihlallerin diğer kuĢaktaki hakları da 

olumsuz yönde etkileyecek olmasıdır. KiĢinin sahip olduğu haklardan tam anlamıyla 

yararlanabilmesi bir denge gerekmektedir. KiĢi, haklarından aynı anda tam olarak 

yararlanabiliyorsa sahip olduğu tüm haklar güvence altına alınmıĢ demektir. Ancak 

sahip olduğu haklardan bir ya da birkaçı ihlal edildiğinde diğer haklardan 

yararlanabilmesi de tehlikeye girecek hatta imkansız hale gelecektir. Örneğin, yaĢam 

hakkı elinden alınan bir kiĢinin diğer hakları da ortadan kalkmıĢ olacaktır. Haksız 

yere tutuklanan bir kiĢinin, özgürlüğünün dıĢında, beslenme, sağlık, eğitim, geliĢme, 

çevre gibi birçok hakkı da kısıtlanmıĢ veya elinden alınmıĢ olacaktır.
3
 Olay yeri 

incelemenin bazı temel hak ve özgürlüklere etkisi Ģu Ģekildedir; 

1.1.1. Yaşam Hakkı 

Medeni ve Siyasal Haklar SözleĢmesi Madde 6’da, Avrupa Ġnsan Hakları 

SözleĢmesi Madde 2’de, ve Anayasa Madde 17-1’ de yaĢam hakkının korunması 

düzenlenmektedir. Temel hakların en önemlisi olan yaĢam hakkı, kanunun koruması 

altındadır (Önder ve ark. 2006, s. 94). YaĢam Hakkı; KiĢinin fiziksel ve biyolojik 

varlığını sürdürebilmesinin güvencesi olan insan hakkıdır. Kanun koruması altında 

olan yaĢam hakkı ihlallerine tüm dünya ülkelerinde rastlanmaktadır.
4
 Bu konuda 

                                                           
3
 https://www.inonu.edu.tr/uploads/old/21/255/aydinturhan-4-2-tam.pdf 

4 http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2013-103-1230 

 

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2013-103-1230
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alınan önlemlere rağmen, geliĢen teknoloji ve yeni suç türlerinin ortaya çıkması 

yaĢam hakkı ihlallerinin artmasına neden olmuĢtur. Ġnsan hakkı ihlallerinin en aza 

inmesi için tüm dünya ülkeleri kolluk güçlerine yeni sistemler getirmiĢtir. Ülkemizde 

de Olay Yeri Ġnceleme Birimi adı altında yeni yazılımlar ve sistemler 

kullanılmaktadır. Getirilen yazılımlar ve sistemler sayesinde, suçu önleme ve suçluyu 

yakalama konusunda yol katledilmiĢtir. Bu, sayede olaylar kısa zamanda çözülürken, 

suçluların ceza alması sağlanmaktadır. Suç iĢleme potansiyeli olan insanlar için de 

bu geliĢmeler caydırıcı olmaktadır. Örneğin, birkaç kiĢi öldürmeyi düĢünen birisi, ilk 

suçunda bıraktığı izden veya izlerden yakalandığı ve ceza aldığı zaman, diğer kiĢileri 

öldürmekten vazgeçecektir. Böylece Olay Yeri Ġnceleme sayesinde insanların yaĢam 

hakları korunmuĢ olacaktır (Tezcan ve ark. 2010, s. 86). Hırsızlık için girdiği evdeki, 

insanlara zarar veren, hatta onların yaĢamlarını ellerinden alan birçok hırsız vardır. 

Daha önce rahat bir Ģekilde bu suçları iĢleyip yakalanmadan gezebilirken, olay yeri 

inceleme sayesinde bıraktıkları izlerden yakalanıp gerekli ceza almaları 

sağlanmaktadır. Böylece böyle bir kiĢinin, yaĢam hakkı baĢta olmak üzere baĢka 

birçok hak ihlalini gerçekleĢtirmesi önlenmiĢ olur. 

YaĢam hakkı, ilk baĢta mutlak gibi görünebilir ama daha yakından 

incelendiğinde istisnai durumların olduğu anlaĢılacaktır. Örneğin, üzerinde bombalar 

olan silahlı bir saldırganla karĢılaĢan polis, baĢkalarının yaĢamlarını korumak için, 

silahlı saldırgana ateĢ edebilir (Clapham, 2010, s. 136). 

1.1.2. Özgürlük ve Güvenlik Hakkı 

KiĢi özgürlüğü ve güvenliği, yasayla belirli ve sınırlı haller dıĢında kiĢinin 

hareket serbestliğinden ve özgürlüğünden yoksun bırakılmaması demektir. Özgürlük, 

herkesin kullanması gereken temel bir haktır. Özgürlük ve güvenlik kavramları ise 
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yakın bağlantıları sebebiyle birlikte kullanılmaktadır. KiĢi özgürlüğü ve güvenliği 

günümüzdeki güvencelere kolay ulaĢmamıĢtır. Ġnsanlık kadar eski bir tarihe sahip 

olan bu haklar halen iyileĢtirilmeye çalıĢılmaktadır.
5
 Bununla ilgili olarak 1948 

BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 3. maddesi, Avrupa Ġnsan 

Hakları SözleĢmesi’nin 5. maddesi ve 1966 KiĢisel ve Siyasal Haklara ĠliĢkin 

Uluslararası SözleĢme’nin 9. maddesi esas alınabilir (Önder ve ark. 2006, s. 94). Bu 

sözleĢmelerden de anlaĢılacağı gibi, uluslararası sözleĢmeler ve metinler kiĢi 

özgürlüğüne ve güvenliğine birlikte yer vermiĢlerdir. Avrupa Ġnsan Hakları 

Komisyonuna göre iki kavramın yan yana kullanılmasının anlamı, bir bütün olarak 

anlaĢılması gerektiğidir. Çünkü güvenlik kavramı, özgürlüğe yapılacak bütün keyfi 

uygulamalara ve müdahalelere karĢı kiĢinin korunmasını ifade eder. Avrupa Ġnsan 

Hakları SözleĢmesi 5. maddesine göre kiĢi güvenliği özgürlük kısıtlamasıyla 

engellenebileceğinden, bu kısıtlamada keyfiliği önleyici düzenlemeler 

öngörülmektedir.  Yasal olmayan her kısıtlama, güvenliği tehdit edeceği gibi 

özgürlük kısıtlamasına dair her kararın da yasaya uygun olması gerekir. Bu sebeple 

alınacak her kararın mevzuata uygun yasal kararlar olması gerekir. 
6
  

Özgürlükler bazı durumlarda kısıtlanabilir. Yasal bir mahkemede gerçekleĢen 

yasal yargılama sonunda kiĢinin ceza almasıyla özgürlüğü kısıtlanabilir. (Clapham, 

2010, s. 135). Ancak bunun böyle olmadığı durumlar da vardır. Örneğin intihar eden, 

birinin soruĢturmasında birçok gözaltı olabilir. Olay ile uzaktan yakından ilgisi 

olmayan birçok kiĢi gözaltında tutulabilir. Çünkü yargı, olayın intihar mı cinayet mi 

olduğunu bulmaya çalıĢacaktır. Burada emniyet güçlerinin yaptığı çalıĢma, yargıya 

sunduğu deliller çok önemlidir. Yargıç ancak mahkemeye gelen delilleri 

                                                           
5
 http://www.yargitay.gov.tr/abproje/belge/kitaplar/AIHS_mad5_OzgurlukveGuvenlik.pdf 

6
 http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2004-55-89 
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yorumlayarak karar verir. Olay yeri inceleme ekibi silahla intihar olayında, yargıya 

bu olayın intihar olduğunu, tabancanın üzerinde kan ve doku parçacıklarının 

olduğunu, kanın çıkıĢ ve geri tepme yönünün intihara uygun olduğunu ve bunun gibi 

daha birçok bulgunun intiharı gösterdiğini bildirmesi üzerine, mahkemede makul 

kanaati oluĢturup davanın sonuçlanmasına yardımcı olur. Bu sayede birçok konuyla 

ilgili Ģüpheli durumdaki kiĢiler haksız yere gözaltına alınmaktan ve özgürlüklerinin 

kısıtlanmasından kurtulmuĢ olacaktır. Daha önceki dönemlerde, olayla hiç ilgisi 

olmadığı halde, suçsuz yere ceza alan ve hapis yatan kiĢiler olmuĢtur. Ayrıca daha 

önceki dönemlerde sanıktan delile ulaĢma mantığıyla sorguya alınan ve günlerce 

sorguda kalan birçok kiĢi olmuĢtur. Bu kiĢilerin, hem güvenlikleri hem de 

özgürlükleri haksız yere ellerinden alınmıĢtır. Olay yeri inceleme sayesinde, artık 

delilden sanığa ulaĢılmaktadır. Böylece kiĢilerin güvenliğinin ve özgürlüğünün, 

haksız yere tehdit altına alınmasında kurtulmak mümkün olmuĢtur. Çünkü olay yeri 

incelemede, amaç herhangi bir suçlu bulmak değil, gerçek suçluyu bulmaktır. 

1.1.3. Adil Yargılanma Hakkı 

Adli soruĢturma iĢlemlerinin, kandırma, yanıltma, tehdit, baskı ve zorlama 

gibi istenmeyen durumları engelleyen ve savunmayı kısıtlayan yollara yönelmeden, 

hukuk devletine ve insan haklarına uygun olarak, yasalar doğrultusunda yapılmasına 

adil yargılanma denir.  Adil yargılanma, tarafsız ve bağımsız yargıçların önünde, 

tarafların eĢit olduğu koĢullarda, evrensel insan haklarını ölçüt alan, güvenceli bir 

ortamda olması olmalıdır.
7
 Bununla ilgili en açık ifade, ilk kez Avrupa Ġnsan Hakları 

SözleĢmesinde yer bulmuĢtur. Bağımsız ve tarafsız mahkemelerde, makul süre 

içerisinde, herkes, davasının görülmesini isteme hakkına sahiptir. 2000’li yıllardan 

                                                           
7
 www.karizmadergisi.com/karizma.php 25.03.2005 
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önceki dönemlerde, kandırma, yanıltma, tehdit, baskı ve zorlama gibi istenmeyen 

durumlar,  adil yargılanmayı engellemekte ve yargının iĢini zorlaĢtırmaktaydı. 

Deliller her zaman doğruyu söyledikleri, unutmadıkları, caymadıkları, ĢaĢırmadıkları 

ve korkmadıkları için,  “Ben yaptım, O yaptı, gördüm” gibi itiraflardan değerlidir.
8
 

Oysa, beyan delillere bağlı davalarda genelde bu tarz olaylar yaĢanır, suçsuz yere bir 

baĢkası ceza alırdı. BaĢkasının suçunu üstlenme ve onun yerine ceza çekme gibi 

davalar da söz konusudur, ancak geliĢen teknoloji ve bunu uygulayan birimler 

sayesinde, beyan delillerin önemi azalmıĢ, maddi delilerden çözüme gidilerek 

yargının yükü hafifletilmiĢtir. Olay yeri inceleme sayesin de artık sanıktan delile 

değil, delilden sanığa gitme sağlanmıĢ, bu saye de yargıyı yanıltma ve kandırma gibi 

olumsuz durumlar önlenmiĢtir. Ayrıca baĢkasının iĢlediği suçu üstlenmek gibi ilkel 

adetler son bulmuĢ, kiĢiler üzerinde tehdit ve baskı kalmıĢtır. Bunlarla beraber, adil 

yargılanmanın en büyük yardımcılarından biri olay yeri inceleme olmuĢtur. 

KiĢilerin güvenliği ve özgürlüğü haklarına saygı etik bir sorun olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Burada devletin rolü, bu hakların korunmasını sağlamak, 

korunamadığı durumda da dengeyi sağlayarak tekrar ihlal edilmesini önlemektir. 

Ancak devletin, bu hakları korumakla yükümlüyken, kendi organlarıyla bu hakları 

çiğnemesi, en büyük ikilemlerden biridir. Ġnsan hakları konusunda devletin rolü, 

çiğnenmelerini önlemek, çiğnendiği zaman da dengeyi yeniden kurmaktır; ya da 

devletten bu beklenir. Bu hakların korunması, ancak onları çiğneme giriĢimleri 

olduğu zaman söz konusu olabildiğinden; devletin bu hakları koruması, yani bu 

hakların çiğnenmesini yasalarla önlemeye çalıĢması, çiğnendiği zaman da yasalarla 

araya girmesi demek olur. Bunları söylerken Devlet organlarının bu hakları 

çiğnediği, bunu yapmakla da o devletin temellerini sarstığı bugünkü insanlığı en 

                                                           
8
 http://www.cantatar.net/adil-yargilanma-hakki 
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önemli ikilemlerinden biriyle yüz yüze getirdiği durumları, kuĢkusuz, 

unutulmamalıdır.  (Kuçuradi, 2007, s. 4-5).   

Emniyet teĢkilatı, insanın insanca yaĢaması, özel hayatın gizliliği, konut 

dokunulmazlığı, hürriyet hakkı gibi hakları korumayı ve güvenliğini sağlamayı 

kendine ilke edinmiĢtir. Ġnsan, insanca yaĢama hakkına sahiptir. Kimse bir diğerine 

eziyet edemez, kötü muamele yapamaz. Gözaltına alınma ve tutuklanma haricinde, 

kurum ya da Ģahıslar, kiĢileri hürriyetinden mahrum edemez. Gerekli durumlarda 

kanunlara dayanılarak alınan arama kararı haricinde, kimsenin özel hayatına 

müdahale edilemez, evine girilemez, evi aranamaz, eĢyasına el konamaz.
9
 Bu hakları 

güvence altına alan kolluk kuvvetleridir. Uygulamada olması gereken bunlar iken, 

pratikte bu güvence sekteye uğramaktadır. ġu an bir değiĢimin içerisinde bulunan 

emniyet teĢkilatının geçmiĢine baktığımızda kendi organlarının bu hakları 

çiğnediğini ve iyi hatırlanmayacak yöntemleri olduğunu görebiliriz. Kanunlarca 

yasaklanmıĢ olmasına rağmen, Türkiye’de, kötü muamele ve iĢkenceye varan 

davranıĢlar, bilgi almak ve cezalandırmak amacıyla sıkça kullanılmıĢtır. 2000’li 

yıllara kadar, konusu suç teĢkil eden bir olay vuku bulduğunda, soruĢturmanın seyri 

Ģu Ģekilde olmuĢtur: Bahse konu olayın çözümü için deliller toplanmaya ve birbiriyle 

iliĢkilendirilmeye baĢlanır. Deliller beyan ve maddi olmak üzere iki kısımda ele 

alınır. Maddi delillerden yeterince faydalanılmadığı için, beyan delillerle sonuca 

gidilmeye çalıĢılır ve somut delillerden imkânlar dâhilinde çokça 

yararlanılamadığından soruĢturma beyan deliller üzerinden, yani sanıktan delile 

yöntemi kullanılarak devam ettirilirdi. Beyan delilleri uygun yöntemlerle elde 

edilebildiği gibi iĢkenceye varan yöntemlerle de elde edilmekteydi. 

                                                           
9
 http://www.egm.gov.tr/Sayfalar/Haklarınızı-biliyor-musunuz.aspx 
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Yıllardır dile getirilen bu sorunlar karĢısında, geliĢen teknolojinin 

kullanımının emniyete yansıması çok olumlu olmuĢtur. Artık somut delillerle hareket 

edilip delilden sanığa gitme dönemi baĢlamıĢ ve sanıktan delile anlayıĢı büyük 

oranda yardımcı elaman haline gelmiĢtir. Böylece hem devletin kendi içinde kendi 

organlarıyla bir suçun faillerini ortaya çıkarırken uygun olmayan usulleri 

kullanmasının önüne geçilmiĢ ve ihlaller ortadan kaldırılmıĢ, hem de olayların 

çözümünde artıĢ sağlanarak, yeni ihlallerin önüne geçilmiĢtir. 

 

1.2. Maddi Deliler Işığında Adil Yargılanma ve İnsan Hakları 

Türkiye Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi’ne taraf olarak, SözleĢme’nin 

getirdiği yükümlülükleri kabul etmiĢtir. Adil yargılanma, bu yükümlülüklerden 

sadece birisidir. Adil yargılanmayı, anayasa açısından değerlendirirken tarafı 

olduğumuz Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi’nin süzgecinden geçirmemiz gerekir. 

SözleĢme’nin 6. maddesinde “Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak 

sabit oluncaya kadar suçsuz sayılır” denilmektedir. ÇağdaĢ ve özgür bir toplumdan 

söz edebilmek için, o toplumdaki bireylerin korkudan kurtulmuĢ olmaları 

gerekmektedir. Ġnsanın, hukukun uygun bir Ģekilde uygulanan yaptırımları dıĢında 

hiçbir korku ve kaygı duymaması gerekir (Aybay, 2010, s. 145). Sadece beyan delille 

ve yalancı Ģahitlerle hapse giren insanların, hatta yaĢam hakkı alınan insanların 

olduğu düĢünüldüğünde, adil yargılanmanın önemi bir kez daha anlaĢılmaktadır. 

Ġnsan haklarının güvence altına alınması için modern hukuk delilden sanığa 

ilkesini benimsemiĢ ve sanıktan delile anlayıĢının karĢısına çıkmıĢtır. Uluslararası 

normlar gözetilerek çıkarılan 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu, adil 

yargılanma ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması olarak iki prensibe dayandırılmıĢtır. 
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Kolluk kuvvetlerinin bu kanunla beraber soruĢturma açısından uygulamaları daha 

önemli hale gelmiĢtir: Maddi gerçek üzerinde daha fazla durulacak, delilden sanığa 

gitmede daha fazla çaba sarf edilecektir. Bu Ģekilde sanıktan delile anlayıĢı önemini 

kaybetmiĢ, sadece soruĢturmanın unsurlarından biri olarak kalmıĢ olacaktır.
10

  

Ceza Muhakemesi Kanunu madde 217 delilleri takdir yetkisi ile ilgilidir. 

Hâkim kararını ancak duruĢmada tartıĢılmıĢ ve hazır bulunan deliller üzerinden verir. 

Bu deliller hâkimin vicdan, kanaatiyle serbestçe takdir edilir. Suç, hukuka uygun 

Ģekilde elde edilmiĢ her türlü delille ispat edilebilir  (Önder ve ark. 2006, s. 57). Elde 

edilen delillerin ve bu delileri hâkim önüne tartıĢılabilecek hale getiren olay yeri 

incelemenin adil yargılanma konusunda ne kadar büyük öneme sahip olduğu görülür. 

SoruĢturmanın seyri, olay yeri inceleme ekiplerinin getireceği maddi delillere 

bağlıdır. Hâkim kararını duruĢmaya getirilecek delillere göre vermektedir. Hukuka 

uygun olmayan usullerle elde edilen, gerçeği saptıran beyan deliller duruĢmanın 

seyrini etkiler ve yanlıĢ bir karar çıkmasına sebebiyet verir. Bu durumda fail olarak 

belirlenen kiĢi mağdur olmuĢtur. Adil yargılanma ve masumiyet karinesi ihlal 

edilmiĢtir. Olması gereken, maddi somut delillerin mahkemeye ibraz edilip yargının 

doğru karar vermesine yardımcı olmaktır. Olay yeri inceleme sayesinde hukuka ve 

usulüne uygun Ģekilde toplanmıĢ maddi delillerle hem masum insanların hürriyet 

hakkı korunmuĢ hem de gerçek failler de ceza çekmiĢ olur. Hukukun bu Ģekilde 

iĢlemesi yeni iĢlenecek suçlar ve suçlular için caydırıcı olacaktır. Böylece yeni insan 

hakkı ihlalleri önlendiği gibi kiĢi dokunulmazlığı ve güvenliği de korunmuĢ 

olacaktır. Örneğin zamanında çok sık rastlanılan karĢılıklı menfaatler için suç 

üslenmenin de önüne geçilmiĢ olur. Çünkü suç üstlenme TCK 5237 sayılı kanunla 

                                                           
http://www.anayasa.gov.tr/files/pdf/anayasa_yargisi/anayargi/memis.pdf
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adliye aleyhinde suçlar kısmında düzenlenmiĢ ve yargıyı gerçek dıĢı beyanlarla 

yanıltan ve yanlıĢ karar verilmesine sebep olanlar hakkında ceza verilmesi 

sağlanmıĢtır (Önder ve ark. 2006, s. 8). Ayrıca TCK 5237 sayılı adalet ve kanun 

önünde eĢitlik ilkesini de doğrudan ihlali vardır.  

 

Kanunun 3. Maddesine göre: 

Suç iĢleyen kiĢi hakkında iĢlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirine 

hükmolunur. Ceza Kanununun uygulamasında kiĢiler arasında ırk, dil, din, mezhep, milliyet, 

renk, cinsiyet, siyasal veya diğer fikir yahut düĢünceleri, felsefi inanç, millî veya sosyal 

köken, doğum, ekonomik ve diğer toplumsal konumları yönünden ayrım yapılamaz ve hiçbir 

kimseye ayrıcalık tanınamaz (Tolunay ve ark. 2012, s. 318). 

 

Kanunun son cümlesinde “ekonomik ve diğer toplumsal konumları yönünden 

ayrım yapılamaz” deniliyor. Örneğin varlıklı birisinin iĢlediği suçu para karĢılığında 

baĢkasının üslenmesini sağladığı olaylar, zamanında sıkça karılaĢtığımız vakalardır. 

Sosyal kökeninin ya da ekonomik durumunun kendisine ayrıcalık sağladığını 

düĢünen bir kiĢinin, insanların aczinden yaralanarak iĢlediği suçtan kurtulması ve bu 

Ģekilde bir dahaki sefere daha rahat suç iĢlemesine, suçsuz yere bir kiĢinin 

özgürlüğünün alınmasına sebep olmaktadır. Bahse konu suçu, yalan beyan ile itiraf 

eden bir Ģahsın maddi deliller karĢısında verdiği ifadenin hiçbir geçerliliği yoktur. 

Mevcut maddi delilleri bulup yargının önüne sunan olay yeri incelemedeki uzman 

ekipler sayesinde yargının doğru karar vermesini sağlanmıĢ ve adil yargılanmaya 

yardımcı olunmuĢtur. Bu tarz olayların önüne geçilmesi için, tamamıyla yenilenen 

bir anlayıĢa ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple olay yeri inceleme üzerine emniyet 

teĢkilatı büyük yatırımlar yapmıĢ, teknolojik geliĢmelerin yanında bunları 

uygulayabilecek personeller yetiĢtirmiĢtir.  
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1.3. Olay Yeri İncelemenin İnsan Haklarını Korumada 

Uygulanabilirliği 

 

Olay yeri inceleme zaman içinde geliĢiminin insan haklarının korunmasında 

nasıl bir etkisi olduğunu anlamamız için, süreci 2000’li yıllar öncesi ve sonrası 

olarak ayırmamız gerekir. Bu dönemlerdeki çalıĢmalara, olaylara ve olayların 

çözümlerine bakılarak, iki dönem karĢılaĢtırılabilir. Bu sayede olay yeri incelemenin 

olayların çözümüne ne gibi etkisi olduğu ve insan haklarının korunmasında nasıl bir 

rol oynadığı görülebilir.  

Olay yeri incelemenin ilk adımı 1988 yılında parmak izi teknikleri adı altında 

emniyet teĢkilatında kurulmuĢtur. Dönemin Ģartlarında her olaya gitmeyen, arĢivi 

olmayan, adından da anlaĢılacağı üzere sadece parmak izinden yararlanılan kısır bir 

birimdir. O dönemde yazılan kitaplarda da bu durum anlaĢılmaktadır. Örneğin o 

dönemde yazılan bir kitapta Ģöyle denilmektedir: 

 

Olaya el konulduğunda, olayın doğruluk derecesinin anlaĢılması için olay yerine 

gidilmesi, olay gerçekten meydana gelmiĢse olay yeri araĢtırmasının yapılması 

zorunludur. Ancak, uygulamada bu zorunluluğun ihmal edildiği bir gerçektir. Oysa 

suçlu ya da sanığa kötü muamele uygulamadan, herhangi bir Ģüpheden uzak fiziksel 

delillerle masumiyet veya suçluluğun kesin olarak belirlenmesi ve sonucu telafi 

olunamayacak adli hata ve yanılmaları önleme olay yerinin bilimsel yöntemlerle 

incelenmesine ve fiziksel delillerin etkili kullanımına bağlıdır (Badem,1998,  s. 21). 

 

Bu paragrafta görüldüğü gibi her olayda, olay yeri araĢtırmasının olması 

gerektiğine inanıldığı ancak o tarihlerde bunun yeterince sağlanamadığı 

anlaĢılmaktadır. Yine devamında da olay yeri incelemenin önemi ve gerekliliğine 

vurgu yapılmaktadır. 
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 1996 yılında “Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü” olarak 

görev vermeye baĢlanılmıĢtır. Bu müdürlük, 2002 yılına kadar olayların çözümüne, 

soruĢturmanın seyrine olay yeri inceleme olarak çok bir Ģey katamamaktaydı. Olay 

yeri incelemenin 2002 yılından sonra Kriminal Daire BaĢkanlığına bağlanması, 

dönüm noktası olmuĢtur. Uzman personeller yetiĢtirilmesi, bu iki birimin koordineli 

çalıĢması ve teknolojik geliĢmeler ıĢığında yeni yöntemlerin geliĢtirilmesi ya da 

diğer ülkelerden yöntemlerin alınması bu dönemde olmuĢtur. Olaylar incelendikçe 

tecrübe kazanılmıĢ, eksik yönler belirlenmiĢ ve bunlar giderilerek daha iyi sonuçlar 

alınmaya baĢlanmıĢtır. Birçok olayda standartlar belirlenerek kalite artırılmıĢtır. 

Artık dünya standartlarının üstünde 39 ülkeye eğitim veren bir birim haline gelmiĢtir.  

Olayların çözümüne olay yeri incelemenin katkısının gün geçtikçe artması ve 

soruĢturmanın olay yeri inceleme raporu olmadan baĢlatılmaması, geldiği noktayı 

göstermektedir.
11

 

Arz talep iliĢkisi 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu ile olay yeri 

inceleme arasında görülmektedir. 2005 yılında çıkan 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Kanununun maddi gerçeğe ve somut delile dayanması, olay yeri incelemenin 

geliĢmesine zemin hazırlamıĢtır. Çünkü olay yeri incelemedeki temel amaç maddi 

gerçeğin ortaya çıkarılarak soruĢturmanın seyrini olumlu yönde etkilemektir (Önder 

ve ark. 2006: s.57). Maddi gerçeğin ortaya çıkması için somut delile ihtiyaç vardır ve 

olay yeri inceleme sayesinde bu deliller elde edilmektedir. 

                                                           
11

  http://10.150.3.60/afisweb/Video_Sunum.htm 
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Olay yerindeki geliĢmelerin, eski uygulamalarla karĢılaĢtırıldığında nasıl bir 

katkısı olmuĢtur ve ne tür hakların korunmasında yardımcı olmuĢ? sorusu akla 

gelebilir. Önce insan hakları açısından ele alınırsa ne tür hakların korunmasına 

yardımcı olduğuna bakılması gerekir.  Bu haklar arasında, yaĢam hakkı, kiĢi 

dokunulmazlığı, kiĢi hürriyeti ve güvenliği, özel hayatın gizliliği ve korunması 

sayılabilir. Eğer insan hakkı öncelikli ve korunması gereken hak ise, bunu koruyan, 

güveliğini sağlayan devletin organlarının da bu bilince ulaĢması ve bu çerçevede 

görevini yerine getirmesi gerekir. Demokratik bir toplumda kolluk gücünün görevi 

halkı suçtan korumaktır. Ancak kolluk güçlerinin yasa dıĢı eylemleri, sıradan 

bireylerin yasa dıĢı eylemlerinden daha tehlikelidir. Görevi yasaları savunmak ve 

uygulamak olan kolluk güçleri kendileri yasaları çiğnediği zaman, adalet sisteminde 

temelden sarsılır. Bu gerçek tüm Avrupa ülkelerinde bilinmektedir. Bu yüzden 

güvenilir memurların seçilmesi ve eğitilmesi için büyük bir çaba sarf edilmektedir 

(Hammarberg, 2012, s. 212). Ancak insan haklarının bilincinde olan personel 

yetiĢtirildiğinde temel hak ve özgürlükler korunabilir. Bunun sağlanamadığı 

ülkelerde gerçeğe ulaĢmak için iĢkenceye varan tekniklerin kullanılması, insan 

haklarının öncelikli ve üstün olması özelliğini göz ardı etmektedir. Bir ihlalin önüne 

geçmek için daha baĢka bir hak ihlali yapmak yanlıĢtır. Bu, madalyonun bir yüzüdür. 

Amaç her ne kadar gerçeği ortaya çıkarmak da olsa, bu yöntemler kabul edilebilir 

değildir. Madalyonun diğer yüzüne bakacak olursak;  beyan deliller ele alınarak 

yapılan soruĢturmalarda ne kadar çok suçsuz insanın tutuklanmıĢ ve ne kadar suçlu 

insanın da ceza almamıĢ olduğunu görürüz. Buralardaki insan hakkı ihlalleri 

küçümsenemeyecek kadar büyük boyutlardadır. Olayın türüne göre en büyük insan 

hakkı olan yaĢam hakkı baĢta olmak üzere, kiĢi dokunulmazlığı, kiĢi hürriyeti ve 
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güvenliği, özel hayatın gizliliği ve korunması gibi insan hakkı ihlalleri sıkça 

olmaktadır.  

2014 yılında Rusya’dan alınan ve 2015 yılında aktif Ģekilde emniyet 

teĢkilatına kullanılmaya baĢlanılan Otomatik Avuç Ġzi ve Parmak Ġzi TeĢhis 

Sistemi(APFĠS) sayesinde birçok olay sadece birkaç günde çözüme ulaĢmaktadır. 

Yeni yazılımdan bahsetmeden önce eski yazılıma değinilmesi ve ne iĢe yaradığı 

anlatılması gerekir. Eski yazılım, olay yerinden alınan parmak izleri ile sistemdeki 

parmak izlerinin mukayese edilmesini sağlamaktadır. 2014 yılına kadar kullanılan 

yazılım, dünyadaki ilk örneklerinden olup, oldukça yavaĢ ve izleri mukayese 

doğruluk oranı düĢük bir sistemdi. Manuel olarak doğrulamak gerekirdi. Ama esas 

önemli olan, on milyon iz kapasiteli sistem on beĢ milyon ize ulaĢınca sistemin 

durma noktasına gelmesidir. Sonucun ivedilikle istendiği büyük bir olayda, tüm 

Türkiye’de kullanılan sistem durduruluyor, sadece o olayla ilgili iz atılıyor ve 

sonucun gelmesi bir günü buluyordu. Normal prosedürde alınan ve sisteme atılmak 

üzere gönderilen izin sonucu ise birkaç ayda geliyordu. Tabi Türkiye’de çok az 

sayıda ve belirli illerde bulunan (AFĠS) Otomatik Parmak Ġzi TeĢhis Sistemi 

ihtiyaçlara cevap vermez hale geldi. Çünkü, istasyonların az olması ve sadece 

Ġstanbul’da 39 ilçeye tek bir istasyonun bakması olayların geri dönüĢümü açısından 

zor oluyordu. Yani, incelenen bir hırsızlığın sonucunun gelmesi iki ile üç yılı 

buluyordu. Bu kadar zaman içerisinde geri dönüĢümü olmayan bir olayda hırsız 

tekrar tekrar hak ihlalleri yapıyor ve yakalanamıyordu. Hem caydırıcı olması hem de 

çalınan eĢyaların hemen gelmesi için, hırsızlık olduktan sonra failin tespiti için geçen 

sürenin çok kısa olması gerekir. Bu tarz ihtiyaçlardan dolayı sistemin yenilenmesi ve 

daha kullanılabilir olması gerekiyordu. Bu sebeplerden, avuç izi ve parmak izi teĢhis 
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sistemi yazılımı (APFĠS)  alındı.
12

 Dikkat edileceği üzere ilk sistemden farklı olarak 

avuç izi de eklenmiĢtir. Çünkü, olay yerlerinde parmak izi kadar avuç izi de 

kalmaktadır. Veri bankasına avuç izinin de eklenmesi olayların çözümü açısından 

önemlidir. Yazılım eskisine nazaran çok hızlı ve kullanıĢlıdır. Kullanılan istasyonlar 

eskisiyle mukayese edilemeyecek kadar fazladır. Türkiye genelinde 81 il, 107 ilçe, 

585 istasyon ve 825 uzman personel ile görev yapmaktadır. Sistem seksen beĢ 

milyon ve yirmi milyon artırılabilir kapasiteli iz alım hafızasına sahiptir. Deprem 

riskinin en az olduğu Konya ilinde bilgiler depolanmaktadır. Hızı ise diğer sistemle 

karĢılaĢtırılmayacak kadar yüksektir. Ġstanbul’da 39 ilçeye tek istasyonun baktığı 

dönemden 39 ilçe ile Ģubelere 50 istasyonun baktığı bir döneme girilmiĢtir. Olay 

sayılarına göre bazı ilçelerde birden fazla istasyon bulunmaktadır. Ġki ya da üç sene 

olayın sonucunun beklenildiği dönemden, birkaç saatte olayın sonucuna ulaĢıldığı 

döneme girilmiĢtir. Bu sayede olayların sonucu daha hızlı bir Ģekilde çözüme 

ulaĢmakta ve failler yakalanmaktadır.
13

 Ġstatistik olarak sadece Ġstanbul Beykoz 

ilçesine baktığımızda; 1 yılda ortalama 6 ile 10 tespit gelirken “2 ya da 3 yıl 

öncesinde” sadece 9 ayda 85 tespit olmuĢtur. Tespitler de aynı hafta içerindeki 

olayların tespitleridir. 

Olayların kısa zamanda çözülmesi, gerçek faillerin yakalanması, beyan değil 

maddi delillerin “parmak izi, vücut izi, DNA ve RNA ” kullanılması basın yoluyla da 

“haberler, filmler ve özellikle diziler aracılığıyla kamuoyuna duyurulması, bu suçları 

ilk kez iĢleyecek olan ya da tekrar iĢlemeyi düĢünenler için caydırıcı olmaktadır. Bu 

sayede, birçok insan hakkı ihlali önlenmektedir. 

                                                           
12

 http://10.150.3.60/afisweb/Yeni_Apfis_Projesi.htm 

13
 http://10.150.3.60/afisweb/Yeni_Apfis_Projesi.htm 
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1.4. Olay Yeri İncelemenin İnsan Haklarına Olumlu Katkısına 

İlişkin Örnek Olaylar  

 

1.4.1. Olay I 

2009 yılında Ġstanbul ili Ümraniye ilçesinde gerçekleĢen olayda bir kadın ve 

iki çocuğu evde ölü bulunmuĢtur. Ekiplerin ilk yaptığı görgü tespit tutanağında, 

olayın tanığının olmadığı anlaĢılmıĢtır. Bu cinayet eski sorgulama usulleriyle 

incelenecek olsa birçok kiĢi Ģüpheli olarak alınıp sorgulanacak, beyan deliller 

eĢiğinde belki de suçsuz biri baĢ Ģüpheli olarak elde tutulacak o kiĢinin, hem 

özgürlüğü hem de kiĢi dokunulmazlığı ihlal edilmiĢ olacaktı. Sonra delil 

yetersizliğinden belki gerçek suçlu dıĢarıda ceza almadan rahatça dolaĢacaktı. Yeni 

suçlar iĢleyip yeni ihlaller yapacaktı. Bütün bu varsayımlar bir zamanlar 

gerçekleĢmiĢtir. 

Oysa, Ģimdiki yöntemlerle, evde yapılan incelemede ilk gözlemde her yerde 

kan olduğu, muhtemelen boğuĢmaların gerçekleĢtiği, kapıda herhangi bir zorlamanın 

olmadığı, görülmüĢtür. Uzman personelin usulüne uygun bir Ģekilde alıp laboratuvar 

ortamında incelediği materyallerde mağdurların DNA örneklerine rastlanmaktadır. 

Ancak alınan tek bir ipliğinin üzerinde baĢka bir Ģahsa ait olan, o evdekilere ait 

olmayan bir DNA örneği bulunmuĢtur. Ġpliğin bir eĢofmana ait olduğunu anlamak 

zor olmamıĢtır. Failin eĢofmanla eve gelmesi, kapıda herhangi bir zorlamanın 

olmaması, Ģüpheli portföyünü daraltmıĢtır. Muhtemelen tanıdık olması ve hatta 

eĢofmanla gelmesinden anlaĢılacağı gibi aynı çevreden olma olasılığı fazladır. Ġlk 

olarak savcılık kararıyla mağdurun bulunduğu apartmandakilerden ve çevre 

evdekilerden DNA örnekleri alınmıĢtır. Laboratuvardan gelen sonuçlara göre aynı 
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apartmanda alt katta oturan Ģahsın DNA’sı ile eĢofman ipliğinden çıkan DNA örneği 

%99 uyum göstermektedir. Yani kendisi ya da birinci derece akrabası bu 

cinayetlerde baĢ Ģüphelidir. Yapılan soruĢturma ve alınan ifadelerden anlaĢıldığı 

üzere olay Ģu Ģekilde gerçekleĢmiĢtir. Alt kattaki komĢunun erkek kardeĢi Ġzmir’den 

bir hafta önce gelmiĢtir. Parasını bitirdikten sonra, daha önce de birkaç kere yaptığı 

gibi kapkaççılık yapacaktır. Gitmeden önce anahtarı üst kat komĢuya bırakmak için, 

yukarı çıkar. Kapıyı açan mağdurun kolundaki bilezikleri görünce birden fikir 

değiĢtirir ve kadının bileziklerini almaya karar verir. Bir süre boğuĢmadan sonra 

kadının bağırması üzerine ellerini kendi eĢofman ipliği ile bağlar. KonuĢmasın diye 

önce kadını ve sonra da çocuklarını bıçaklar ve evden çıkar. Böylece ikisi çocuk üç 

kiĢinin yaĢam hakkını ellerinden alır. Bu Ģahıs, dıĢarıda olduğu her dakika suç iĢleme 

ve yeni hak ihlalleri yapma potansiyeline sahiptir. Yapılan olay yeri incelemesi 

sayesinde, somut delillerden yola çıkarak olay kısa bir süre içinde çözülmüĢ ve 

gerçek fail baĢka hak ihlalleri yapmayacağı bir Ģekilde, cezaevine gönderilmiĢtir.
14

  

Ġncelenen ve çözüme kavuĢturulan bu olayda, olay yeri incelemenin hem 

yargının iĢini kolaylaĢtırdığı hem de suç potansiyeli olan bir Ģahsın baĢka ihlaller 

yapmasını önlediği görülmektedir. Bir sonraki olayda, olay yeri inceleme sayesinde 

olayın nasıl çözüldüğü ve sonraki suçlar için nasıl caydırıcı bir rol üslendiği 

görülecektir.  

1.4.2. Olay II 

2011 yılında Ġstanbul ili Beykoz ilçesi ÇavuĢbaĢı mahallesinde polis 

ekiplerine hırsızlık anonsu gelmiĢ ve polisler olay yerine gittiklerinde çok farklı bir 

manzarayla karĢılaĢmıĢlardı. Mağdurun ifadesine göre; yazlık olarak kullanılan 

                                                           
14

 Ümraniye, 2009, olay yeri inceleme raporu 



21 
 

ikamete iki aydır gelmemektedir. Bahse konu olan gün öğle saatlerinde geldiğinde 

evin kapısını açamamıĢtır. Kilidinin değiĢtiğini fark etmiĢtir. Evde hiç yiyecek 

bırakmamasına rağmen, erzak bulmuĢ, sabah kahvaltı yapıldığını, masa üzerinde hala 

bulaĢıklarının bulunduğunu odaların kullanıldığı görmüĢ ve polis ekiplerine haber 

vermiĢtir. Olay yeri inceleme ekiplerinin çok fazla karĢılaĢtığı, olaylar arasında 

bulunan ve baĢta da bahsedilen standartlara uygun bir olay olduğu düĢünülmektedir. 

Ancak evin kilidinin değiĢmesi ve diğer durumlardan dolayı olay standartların biraz 

dıĢındadır. Çünkü, Ģüpheliler bir eve kimsenin gelmeyeceğinden emin oldukları 

durumlarda bu tarz harekette bulunmaktadırlar.  

Genellikle suç iĢleyenler, özellikle mağdurun yakını iseler, psikolojik olarak 

sanki suçunu örtmeye çalıĢırmıĢ gibi suç mahalline gelip destek vermeye, 

çalıĢmaların nasıl gittiğini görmeye ve kendilerini ele verecek bir sonucun çıkıp 

çıkmayacağını anlamaya çalıĢmaktadırlar. Olay yerinde uzman ekibin çalıĢması 

sonunda müĢtekiye, olayın kısa zamanda çözülebileceğini yeterince delil elde 

ettiklerini söylemesi üzerine, bir süre sonra telaĢlı elli yaĢlarında bir adam gelir. 

Adam mağdurun akrabasıdır. Biraz önce mağdurun yanında bulunan yeğeninin 

babasıdır. Yirmili yaĢlardaki A.A. askerden geldikten sonra kız kaçırmıĢ ve 

akrabasının üç ay kadar gelmeyeceğini tahmin ettiği yazlığında onunla beraber 

yaĢamaya baĢlamıĢtır. Akrabanın düĢünülenden erken gelmesi planlarını bozmuĢtur. 

Akrabası gelip evin o halde olduğunu görünce, A.A. telaĢa kapılmadan yanına gidip 

nasıl bir yol izleyeceğini bulmaya çalıĢır. Akrabasının polisleri araması, olay yeri 

inceleme uzmanlarının gelmesi ve uzmanın yaptığı konuĢmaları duymasıyla telaĢa 

kapılan A.A. babasına her Ģeyi anlatmak üzere olay yerinin yakınında bulunan evine 

gider.  Durumu öğrenen baba, olay yerine gelerek yeni öğrendiği, içinde bulunulan 

durumu akrabasıyla ve polisle paylaĢır. Olayın henüz baĢında hemen çözülmesi, daha 
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sonra da alınan materyaller ve vücut izleriyle de desteklenmesi sayesinde, 

mağduriyet anında giderilmiĢtir.
15

 Olay yeri inceleme uzman personelinin yüzlerce 

olayda derlediği tecrübesi sayesinde somut delillere de dayanarak bu olay 

çözülmüĢtür. Eski yöntem ile karĢılaĢtıracak olursak, failin bu Ģekilde davranması 

düĢünülemezdi. Failin olay yerine kadar gelip hiç telaĢ etmeden izlemesi, sonra 

alınan parmak izlerini ve laboratuvar ortamında incelenmek üzere alınan materyalleri 

görmesi üzerine telaĢa kapılması, inkâr edemeyeceğini düĢünmesine ve itiraf 

etmesine neden olmuĢtur. Parmak izi çıkmasa, materyal alınmasa, sadece beyan 

delile dayanılsa suçlunun sonuna kadar inkâr etmesi daha önceki yıllarda karĢılaĢılan 

bir durumdur. 

Bahse konu olayda görüldüğü gibi, olay yeri inceleme ve somut delile 

dayanma prensibi ile mağdur Ģahsın mağduriyeti giderilmiĢ, konut dokunulmazlığı 

ihlali önlenmiĢ ve karĢı taraf mağdur Ģahsın zararını karĢılamıĢtır. Hem konut 

dokunulmazlığını korumaya yardımcı olması, hem de suç iĢleme potansiyeline sahip 

bir Ģahıs için caydırıcı olması yönünden, olay yeri inceleme görevini yerine 

getirmiĢtir. 

 

 

 

                                                           
15

 Beykoz. 2011, olay yeri inceleme raporu 
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İKİNCİ BÖLÜM 

SUÇ SORUŞTURMASINDA OLAY YERİ  İNCELEME 

TEKNİKLERİNİN VE DNA VERİ  ANALİZİNİN                           

ROLÜ VE ÖNEMİ 

 

2.1. Olay Yeri İncelemeye Genel Bakış 

Olay Yeri Ġnceleme ve Kimlik Tespit Birimleri ülke genelinde 81 ilde ve 350 

ilçede faaliyet göstermektedir. Olay yeri inceleme, kimlik tespit, vücut izi (parmak 

ve avuç izi geliĢtirme, teknik görüntüleme olmak üzere dört branĢa ayrılır. 

Ayrıca 50 ilimizde vücut izi geliĢtirme laboratuvarları bulunmaktadır. Bu 

laboratuvarlarda olay yerinden elde edilen maddi deliller üzerinde vücut izi taraması 

yapılmakta, mukayeseye elveriĢli olamayan veya silik Ģekilde bulunan izler 

geliĢtirilerek mukayeseye elveriĢli hale getirilmektedir. Olay Yeri Ġnceleme ve 

Kimlik Tespit Birimleri içerisindeki Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi (DVI) 

Birimi, meydana gelen deprem, sel baskını, uçak kazaları gibi toplu ölümlerin 

meydana geldiği büyük afetlerde ve kazalardan sonra, kurbanların kimliklerinin 

tespitinde önemli katkı sağlamıĢtır (Çetin, 2012, s. 8). 

1998 yılında AFIS olarak kurulan otomatik parmak izi teĢhis sistemi 2014 

Ocak ayında değiĢtirilerek, daha kapsamlı kullanılabilir hale getirilmiĢtir. (APFIS) 

Otomatik avuç izi ve parmak izi teĢhis sistemi, 81 ilde 107 ilçede 585 istasyonda 825 

personel ile hizmet vermektedir.
16
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 http://10.150.3.60/afisweb/Yeni_Apfis_Projesi.htm 
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2.1.1. Olay Yeri İnceleme ve Amacı 

Yargılamada hedef, cinayet, hırsızlık, gasp, tecavüz gibi olayları 

gerçekleĢtiren kiĢilerin olayı gerçekleĢtirdiğinin delillerle ispatlanmasını ve suçluya 

uygun cezanın verilmesini sağlamaktır. Olay yeri inceleme ise, bir olayın 

aydınlatılması amacıyla, olay yerlerinde delil olabilecek bulguların araĢtırılması, 

tespiti, numaralandırılması, toplanması ve incelenmek üzere laboratuvara 

gönderilmesi iĢlemidir (Aydın, ve ark, 2006, a.s. 3). 

Olayın tanımına geçmeden, olgu kavramından söz etmemiz gerekir. Olgu, 

gerçekleĢmiĢ olan her Ģey, rahat anlaĢılan, bilinen, kanıtlanabilen ve bilimsel verilere 

dayandırılabilen somut Ģeyler, düĢünceler anlamına gelmektedir.
17

 Biraz açacak 

olursak, yağmurun yağması bir olgu iken, Tekirdağ’da Ekim 2012’de meydana gelen 

yağmur yağması ve sel felaketi bir olaydır (Çotuksöken. 2010, s. 43). Olay yeri 

incelemesi ile ilgisi burada ortaya çıkmaktadır. Buradan yola çıkarak olayın tanımına 

bakalım: 

 

Olay; adli yönden ortaya çıkan veya oluĢan durum, ilgi çeken veya çekebilecek 

nitelikte olan her türlü iĢ ve hadiseye denir.  Suç kavramıyla ilgilendirildiğinde ise 

kanunda suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin ortaya çıkması, zaman ve belirli bir 

mekanda gerçekleĢmesidir. Kompleks bir yapıya sahiptir ve çok değiĢik durumlarda 

karĢımıza çıkabilir.(Aydın, ve ark. 2006a: s.3) 

 

          “Olay yeri, suç kastının davranışa dönüştüğü yerde başlayıp, failin kaçış 

yönüyle devam eden ve olayın işleniş tarzının, mağdur ve suç sanıklarının ilişkisinin 

saptanabildiği aktif alandır” (Aydın, ve ark. 2006, a.s. 5). Olay belirli bir süreç 

çerçevesinde gerçekleĢir ve sadece olayın gerçekleĢtiği yer olarak düĢünmek 
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gerçekle aramıza giren bir engel olabilir. Bu sebeple bu süreci sadece olayın 

meydana geldiği yer olarak nitelendirmek doğru değildir. Olay, filin iĢlendiği yerde 

baĢlayıp, failin gidebileceği yerleri de içine alan geniĢ bir kavramdır. Olayın 

meydana geldiği yer, olayın aktif alanıdır ve bizim harekete baĢlayacağımız alandır, 

ancak olayın çözümü her zaman bu aktif alanda gerçekleĢmeyebilir. Olayla ilgili suç 

ve suç unsurları taĢınmıĢ olabilir. Olaya taraf olan kiĢiler üzerinde ve bu kiĢilerin 

taĢıması sonucu kullandıkları yerlerde de bulunabilir. Olayın üç unsuru olan, fail-

mağdur-olay yeri arasındaki iliĢkilerin tespit edilmesi gerekir. Bu iliĢkiyi de maddi 

deliller ortaya koyar. Unutulmaması gereken Ģey, olay yerinin dar bir alan içerisinde 

baĢlayıp biteceği gibi dar bir alanda baĢlayıp geniĢ bir alanda da bitebileceğidir. Olay 

yeri incelemesinin amacı meydana gelen bir olayın; gerçekten adli bir vaka olup 

olmadığını tespit etmek, olayın öngörülen Ģekil ve Ģartlarda meydana gelip 

gelmediğini belirlemek, iĢlenen suçun aydınlatılması ve adli mercilerin olayla ilgili 

olarak karar vermesini sağlamak amacıyla olay yerini belgelemek, olay yeri-suç faili-

mağdur(veya maktul) arasındaki iliĢkiyi kuracak maddi suç delillerini bulmaktır 

(Aydın, ve ark. 2006, a.s.2,  Sokullu, 2011, s. 28-29-30, KarakuĢ, 2005, s.15). 

2.1.2. Deliller 

Olay yeri incelemesinde olay yerinden elde edilen ve soruĢturmada yardımcı 

olabilecek sözlü ve maddi unsurlara bulgu denir. Delil ise toplanan bulguların hukuki 

nitelik kazanmasıyla olur. Yani her delil bulgudur ancak her bulgu delil değildir. 

Deliller hukuki nitelikte ve usulüne uygun Ģekilde toplanmalı, mantıklı ve gerçekçi 

olmalı ve olayı temsil etmelidir. Deliller, beyan delil ve maddi delil olmak üzere 

ikiye ayrılır. Ġsimlerinden de anlaĢılacağı üzere olay ile ilgili Ģahısların verdiği 

ifadeler beyan delil, olay yerinden elde edilen iz ve materyallere de maddi delil 

denilir  (Aydın ve ark. 2006, a.s. 5). 
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2.1.3. Değerlendirmelerine Göre Delil Çeşitleri 

 

2.1.3.1. Biyolojik Deliller 

 

Canlıların vücudundan kopan, düĢen veya akan her türlü delile biyolojik delil 

denir. Biyolojik delillerin incelenmesinde temel amaç, DNA’ya ulaĢmaktır. Ancak 

bu verileri kullanabilmemiz için elimizde Ģüpheli olması gerekir. Çünkü ülkemizde 

DNA veri bankası yoktur ve mukayese amaçlı Ģüphelinin olmadığı olaylarda 

aldığımız biyolojik deliller, elimizde bulunan bir materyal olmaktan öteye gitmez 

(Aydın, ve ark. 2006 a.s. 7, Sokullu, 2011, s. 47). 

DNA (deoksirübo nükleik asit), bir kiĢinin genetik bilgisinin tamamının yer 

aldığı temel yapı taĢıdır. DNA vücudumuzun her yerinde bulunur ve daima aynı 

yapıya sahiptir. Tek yumurta ikizleri hariç kimsenin DNA’sı aynı değildir. Bu özellik 

suç soruĢturmalarında çok iĢimize yaramaktadır. Herkeste farklı özellik gösteren 

DNA akrabalarda benzer özellik göstermektir ve buradan suça karıĢan kiĢinin 

akrabalarının DNA profili çıkarılabilir. Biyolojik deliler; kan, kıl, tükürük, ter, cinsel 

akıntı, idrar ve gaita,  doku ve kemik parçaları, kepek - deri döküntüleri ve burun 

akıntısı sayılabilir. 

Olay yerinde bulunabilecek biyolojik deliller gözle görülebilir olduğu gibi, 

zor görülebilir veya çıplak gözle görülmeyecek Ģekilde de bulunabilir. Kan ve cinsel 

akıntılar gibi biyolojik sıvılar, UV ıĢıklara duyarlıdır. Bu sebepten biyolojik sıvı 

araĢtırması yapılacak ortamlarda UV ıĢığından yararlanılabilir. Biyolojik sıvılar gene 

yapıları itibariyle bazı kimyasallara duyarlıdır. Kimyasal renk belirteci olarak 

kullanılabilirler. Olay yerinde bulunan biyolojik materyalin, eğer mümkünse 

kendisini, taĢınmayacak kadar büyük ise ilgili yerin parçasını götürmek ve 
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laboratuvar ortamında incelemek, daha sağlıklı sonuçlara ulaĢmayı sağlar (Aydın, ve 

ark. 2006, a. s. 7). 

Biyolojik delilleri toplamada birçok yöntem kullanılabilir. Sık kullanılanları, 

kesme, kazıma, emdirme ve doğrudan alma yöntemidir. Toplanan deliller oda 

sıcaklığında kurutulmalıdır. Doğrudan güneĢ ıĢığında ya da yapay ısı ile 

kurutulmamalıdır. Kurutulmadan paketlenen deliller özelliklerini kaybederek 

kokuĢur ve bozulurlar, bu da soruĢturma açısından istenmeyecek durumdur (Aydın 

ve ark. 2006, a.s.12 ; Emniyet, 2002,  s. 500).      

   

2.1.3.2. Kimyasal Deliller  

 

Olay yerinde, mağdur, maktul, fail üzerinde veya çevresinde bulunan kimyasal 

özellik taĢıyan ve üzerinde kimyasal inceleme gerektiren tüm deliller kimyasaldır. 

Bunlar, atıĢ artıkları, patlayıcı maddeler, boyalar, uyuĢturucu maddeler ve ilaçlar, 

yanıcı ve yakıcı maddelerdir. 

Olayların çözümünde, sağlıklı sonuçları zamana bağlı olan ve seri hareket 

edilmesini gerektiren durumlardan biri de, atıĢ artıklarının transfer edilip uygun 

ortamda incelenmesidir. AteĢli silah ile atıĢ yapıldığında barut yanarak gaz haline 

gelir ve 2 metreküp alana yayılır. Ancak önemli olan, gazla beraber çıkan ve etrafa 

yayılan, içerisinde ateĢleyici maddenin artıkları bulunan (demir, baryum, antimon, 

kurĢun) materyallerdir. AtıĢ artıkları, su ve diğer sıvı maddelerle kolayca 

çözülebildiğinden Ģüphelinin ellerinin yıkanması, atıĢ artıklarının kaybı anlamına 

gelebilir. Ancak elleri yıkanmıĢ olsa dahi svap alınması gerekir. Çünkü yıkamanın 

bütün atıĢ artıklarını temizleyeceği kesin değildir. Diğer bir zorluk da atıĢ artığının 

incelendiği olayların çoğunun kanlı bitmesidir. Genelde hem ateĢ edenden, hem de 
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vurulan Ģahıstan svap alınır. Sebebi de Ģahsın kendi kendini vurma ihtimalini ve 

karĢılıklı olarak “ben yapmadım beni o vurdu savunmasını” ortadan kaldırmaktır. 

Ancak Ģahısların yaralanmasından dolayı, hemen tedavilerine baĢlanması, uygun 

hastane için dolaĢtırılması, svaplarının alınmasını zorlaĢtırmaktadır (Aydın, ve ark. 

2006, a. s. 17-18; Badem, 2004, s. 103). 

Kimyasal analizlerin yapıldığı, fünye, tnt, C4 gibi patlayıcı madde ve bunların 

yapımında kullanılan maddelere, patlayıcı maddeler denir. Bunların toplanması ve 

paketlenmesi uzman personel tarafından yapılmalıdır. 

Boyalar, içerik itibariyle kimyasal bir yapıya sahiptir. Olay yeri incelemesinde 

boyalar genellikle alet ya da çarpmalarda, çarpan araç veya çarpılan yüzey üzerinde 

kalırlar. Boya artıkları, mukayese amaçlı alınan örnekler, kapaklı cam kavanozlara ya 

da köĢeleri kapalı kâğıt zarflara konulur. Yapılan analizler ile olay yerinden alınan 

bulgular, Ģüpheli örneklerle karĢılaĢtırılır. Olay yerinde yapılan incelemeler kadar 

Ģüphelilerin bulunması da mukayese için ve bu mukayese sonrası olayın çözümü için 

önemlidir (Aydın, ve ark. 2006, a.s. 15, Badem, 2004,  s. 100). 

 

2.1.3.3. Fiziksel Deliller 

Fiziksel delile olay yerinde ve çevresinde bulunan suçta kullanılan, üzerinde 

fiziksel inceleme gerektiren tüm bulgulardır. AteĢli ve ateĢsiz silahlar, fiĢek, kovan, 

çekirdek, kartuĢ ve bunlara ait parçalar, olay ile ilgili belgeler, lifler, cam veya cam 

kırıkları bunlardan bazılarıdır (Aydın ve ark. 2006, a.s. 20-21). Genellikle Ģahıslara 

karĢı iĢlenen suçlarda kullanılan suç aletleri ateĢli veya ateĢsiz silahlardır. AteĢli 

silahlar, barut gazının itici gücüyle mermi atabilen aletlerdir. AteĢsiz silahlar olayın 
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özelliğine göre olayda kullanıldığı Ģüphesi bulunan herhangi bir ateĢleme 

mekanizması bulunmayan aletlerdir. Kesici silahlar, balta, bıçak, satır, kama, hançer, 

kasatura pala, gibi aletlerdir. Delici silahlar ĢiĢ, tornavida, ĢiĢli baston, sivri uçlu 

bıçaklar, oluklu sivri uçlu bıçaklar gibi aletlerdir. Ezici Silahlar; çekiç, muĢta, 

balyoz, matrak, usturpa, keser gibi aletlerdir. Bu tip silahlarda nasıl bir inceleme 

isteniyorsa, kesinlikle belirtilmeli ve usulüne uygun Ģekilde olay yerinden 

alınmalıdır. Bazen birkaç tür inceleme istenecekse hangi tür incelemenin önce 

olması gerektiğine, 6136 skm’ye göre inceleme önceliğinin belirtilmesi gerekir 

(Aydın ve ark. 2006, a.s. 20-21). 

 

2.1.3.4.İz Deliller 

   Olay yerlerinde, dokunulan zeminde zorlamalardan ve temaslardan 

kaynaklanan izlere rastlanılmaktadır. Ġnsan bedenindeki, parmak, avuç, ayak, diĢ 

gibi organların bıraktığı kimlik tespitine yarayabilecek bu izlere tanımlayıcı izler 

denir. Parmakların birinci boğumu ile tırnak ucu arasında kalan papil denilen 

Ģekillerin yüzeylere teması sonucu yüzeyler üzerinde oluĢturdukları izlere parmak 

izi denir. Parmak izleri olay yerlerinde, elle temas edilen tüm yüzeyler ve nesneler 

üzerinde bulunur. Ancak bu yüzeylerden transfer edilebilmesi için bazı yöntemler 

gerekmektedir.
18

 

Yöntemlerin bazıları; tozlama, fotoğraflama, doğrudan alma yöntemleridir. 

Kuru, sert ve pürüzsüz yüzeylere temas edildiğinde, parmak uçlarında bulunan papil 

hatları üzerindeki por deliklerinden çıkan amino asitler yüzeylerde kalır. Toza karĢı 

                                                           
18
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duyarlı olması nedeniyle kimyasal tozlarla izler belirlenerek transfer edilir. Kuru 

karbon olan toz, yağ asidi olan sıvının üzerinde tutulur. Bu tozlar izin bulunduğu 

zemin rengine göre çeĢitli renklerde bulunmaktadır  (Aydın ve ark. 2006, a.s. 28, Ġç, 

1997, s. 508). Bu tozlar, parmak izlerini görünür hale getirir. Bir fırça yardımıyla 

kuru karbon olarak bilinen toz parçacıkları bir fırça yardımıyla ilgili materyale 

sürülür. Bu iĢlem sonunda materyalde iz görünür hale gelir. YapıĢkan bir folye ile 

yapıĢtırılan iz film kartı üzerine transfer edilir. Çıplak gözle görülebilen (kanlı, 

boyalı, macun üzerindeki) izlerin ya da tozlama yöntemiyle belirgin hale getirilen 

izlerin bulundukları yüzeylerde, ölçekli olarak bire bir resimleri çekilir ve sonrasında 

izler bulundukları yüzeyden alınır (Aydın ve ark. 2006a, s. 28). Yukarıda belirtilen 

yöntemlerle iz bulunamayacağı anlaĢılan ya da laboratuvar ortamında daha iyi iz 

çıkabileceği düĢünülen küçük materyaller olduğu gibi alınır. Parmak izine 

uygulanan tüm yöntemler avuç izine de uygulanabilir. 

Ülkemiz koĢullarında, emniyet teĢkilatında kimlik tespitinde esas olarak parmak 

izleri ve DNA testleri kullanılmakla birlikte eğer diĢ ve protez kayıtları mevcut ise 

bu verilerden de kimlik yararlanılmaktadır. Adli diĢ hekimlerine göre, kiĢilerin diĢ 

izleri parmak izi gibi kiĢilere özgüdür ve her insanda farklıdır. Taklit edilemez. Bu 

da, olay yeri incelemede, mukayese edecek kiĢiler olduğu zaman iĢe yarar 

niteliktedir. Özellikle tecavüz gibi olaylarda mağdurun vücudunda ya da yiyecekler 

üzerinde bu tip ize rastlanılmaktadır (Aydın ve ark. 2006, a.s. 30-31). 

Günlük hayat içerisinde sürekli olarak çeĢitli aletler kullanmaktayız. Zaman 

içerisinde, bu aletlerde kullanımdan kaynaklanan aĢınma ve kendilerine özgü 

karakteristik izler oluĢur. Bu aletlerin kullanıldığı yerlerde de bu izler kalır. Aletlerin 

bu tür özelliklerinden yararlanılarak olay yerinde bulunan izlerden olay 
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aydınlatılabilir ve suç aleti tespit edilebilir. Kullanılan aletler genellikle balta, çekiç, 

eğe, törpü, keski ve tornavidadır (Aydın ve ark, 2006, s. 31). 

 

2.1.4. Olay Yeri İnceleme Aşamaları ve Yöntemleri 

Olay yerinde baĢarının gelmesi için, sadece uzman olmanız yeterli değildir. 

Suç ve suçlunun bulunabilmesi için olay yerinin ayrıntılı, sistemli ve planlı bir 

Ģekilde incelenmesi gerekir. Olay yerinde yaptığınız her Ģey incelemeyi de 

etkileyecektir. En basit olay bile sistemsiz çalıĢma neticesinde karmaĢık bir hal 

alabilir ve birçok sorunla karĢılaĢabilirsiniz. Sistemli bir inceleme olmadığı takdirde 

olay yerinde bilinçsizce delil arama, olayın mahiyetine göre yaĢanılan kargaĢa, 

olayın incelenmesini, burada bulunabilecek delillerin tespitinde ve olayın hukuki 

süreci içerisinde büyük sorunların yaĢanacağı kaçınılmazdır (Aydın ve ark. 2006, a. 

s. 47). 

Bu nedenle olay yerinin sistematik bir Ģekilde incelenmesi gerekmektedir. 

Ġncelemenin aĢamaları ihbarın alınmasıyla baĢlar. Olay ihbarının alınması, gerekli 

ekipman hazırlığı ve görevlendirme planının hazırlanması ilk aĢamayı oluĢturur. 

Olay yerine varıĢ ve ilk ekiple mülakattan sonra olay yeri sınırları belirlenir. Olayın 

türüne göre gözlem yoluyla incelemeden sonra olay yerinin orijinal hali görüntülenir. 

Bu soruĢturmacı birim ve savcı için önemlidir. Yine olayın türüne göre inceleme 

yöntemi belirlenir ve maddi deliller tespit edilir, toplanır ve muhafaza altına alınır. 

Olay yerinin krokisi ve diğer raporlar hazırlanır. Son olarak alınan deliller 

değerlendirilmek üzere ilgili yerlere gönderilir (Aydın ve ark. 2006, a.s. 45). 
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2.2. DNA ve Parmak İzi Veri Analizi 

2.2.1.  DNA 

Kalıtımda rol oynayan organik bir molekül, bir nükleik asit çeĢidi, DNA’dır. 

DNA canlılarda yönetici bir moleküldür. Hücrenin protein ve enzim sentezinde rol 

oynar. Ayrıca, yeni bir hücre meydana getirecek gerekli elemanları taĢıdığından, 

hücre bölünmesinin esasını teĢkil eder � 

Mikroskopla bile görülemeyen bu bilgiler, gayet muntazam olarak 

yerleĢtirilmiĢtir. Ġnsan vücudunun planını içinde taĢıyan bu muhteĢem yapı kendisini 

inceleyen bilim insanlarını hayretler içinde bırakmakta ve DNA’dan bahseden 

bilimsel eserlerin pek çoğunda bunu yaratanın azamet ve büyüklüğü dile 

getirilmektedir. (Badem, 2004, s. 50) 

DNA’nın iki görevi vardır: Birincisi, hücre bölünmesinin hazırlıkları 

sırasında kendi kopyasını yapmasıdır. Kromozomların ikiye bölünmesi sırasında 

DNA molekülü kendisinin bir kopyasını yapar. Buna replikasyon veya duplikasyon 

denir. Bu olay yavru kromozomda aynı kısımların bulunabilmesi için gereklidir. 

DNA’nın kendini eĢlemesi esnasında, iki sarmal ipliği bir arada tutan hidrojen 

bağları adeta bir fermuar gibi açılır. Açıkta kalan pürin ve pirimidin nükleotitlerin 

uçları, hücrede önceden sentezlenmiĢ nükleotitlerle tamamlanır. Böylece birbirinin 

aynı olan iki DNA meydana gelmiĢ olur. Hücre bölünmesinde her biri bir hücreye 

gider. Ġkinci görevi, kendinde toplanmıĢ olan bilgiyi RNA’ya (Ribonükleik asit) 

vermesidir. Bu iĢleme transkripsiyon denir. Transkripsiyonun esası DNA kalıbı 

üzerinden RNA’nın direkt olarak sentezlenmesidir. Böylece DNA’daki bilgi RNA’ya 

http://dna.nedir.com/
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aktarılmıĢ olur. RNA’da toplanan bilgi, ribozomlarda tercüme edilerek protein, 

enzim gibi maddelerin sentezinde kullanılır.
19

 

DNA verilerinin kullanılması, sadece suç Ģüphesi altında bulunanların tespit 

edilmesini değil, aynı zamanda suç Ģüphesi altında bulunan masum kiĢilerin de bu 

zandan kurtulmasını sağlamaktadır. Amaç suçlu bulmak değil, gerçeği ortaya 

çıkarmaktır. Bunun için de çağın gereksinimlerine göre teknolojiyi takip edip 

teknolojiden yararlanmak aynı zamanda da buna ayak uydurmak gerekir. Birinci 

plandaki bu görünse de en az bunun kadar önemli, ceza yargılaması dıĢında da DNA 

verileri kullanılabilmektedir. Örneğin; deprem, sel, tsunami, maden göçmesi gibi 

doğal afetlerde çoğu zaman ölenlerin cesedi bozulduğu için bu kiĢilerin kimliklerinin 

tespitinde en güvenilir yöntemlerden biri olarak DNA verileri kullanılmaktadır. 

(Çetin, 2012, s.8) Birçok ülkede yaĢ, akıl sağlığı, hastalığı veya ölümü nedeniyle 

kimliği belirlenemeyen kiĢilerin kimlikleri de aynı yöntemlerle belirlenebilmektedir. 

Deprem ülkesi olan Türkiye açısından baktığımızda, patlamalar, sel felaketlerinin, 

hem doğal hem de insanlardan kaynaklanan, terör olaylarının sıkça yaĢandığında 

düĢünülecek olduğunda konunun önemi ortadadır. Böyle olaylarla karĢılaĢıldığı 

zaman, kimliklendirmenin ancak DNA veri analizi ile olacağını bilmek ve konunun 

önemini anlamak gerekmektedir. Kayıp kiĢilerin ailelerinin, kayıpların hayatta olup 

olmadığını bilmediği durumlarda büyük acılar yaĢamaktadırlar. ĠĢte DNA teknolojisi 

sayesinde, bu kiĢilerin kimliklerinin, daha önce verdikleri örneklerden veya 

kendilerine ait eĢyalardan ya da anne babalarından elde edilen örneklerin 

eĢleĢtirilmesi suretiyle tespit edilmesi mümkündür (Çetin, 2012, s. 9). 

                                                           
19
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DNA verilerinin yukarıda sayılan amaçlarla kullanılması, bu verilerin belli bir 

sistemde toplanmasını da zorunlu kılmaktadır. Böyle bir sistemin kurulması aynı 

zamanda DNA verilerinin toplanması ve alınmasına yönelik amaçların da 

gerçekleĢtirilmesine yardımcı olacaktır. Sistem, hem olay yerinden, hem de 

kiĢilerden elde edilen DNA’lara ait profilleri barındıracaktır. Bu sistemde, direkt 

olarak kiĢileri tanımlayabilecek nitelikteki, örneğin; isim, lakap ve benzeri bilgilere 

yer verilmez, bunun yerine kiĢiye özel tahsis edilmiĢ bir DNA sicil numarası 

kullanılabilir. Suçluların belirlenmesi bakımından sistemde tutulan profiller ile olay 

yerinden veya kiĢilerden elde edilen profiller elektronik ortamda karĢılaĢtırılarak  

bunların aynı kiĢiye ait olup olmadığı belirlenir. Böyle bir sistemin olmadığı 

koĢullarda, ancak olay yerinden alınan örneklerle Ģüphelilerden alınan örneklerin 

karĢılaĢtırılması mümkün olacağı için ulusal veya uluslararası boyutta suç ve 

suçlulukla mücadele açısından faydası sınırlı kalacaktır. (Sokullu, 2011, s. 67) 

 

2.2.2.  Parmak İzi 

Parmakların birinci boğumu ile tırnak ucu arasında kalan Ģekillere ve bu 

Ģekillerin yüzeylerle teması sonucunda oluĢturdukları izlere parmak izi denir. Parmak 

izi herhangi bir dıĢ etki ya da hastalık gibi durumlar olmadan değiĢmez.  

Parmak izi, hatlardan oluĢur ve hatlara “Papil” adı verilmektedir.  Papiller de 

“Por” adı verilen küçük gözeneklerin dizilmesiyle oluĢur. Por deliklerinden vücut 

sıvıları temas edilen yüzeye geçer ve bu yüzeyde parmak izinin kalmasını sağlar. 

Parmak izinin temel özellikleri, değiĢmez, değiĢtirilemez, benzemez, benzetilemez 

ve tasnif edilebilir olmasıdır (Aydın, ve ark. 2006, b.s. 4-5). 
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2.2.3. DNA Veri Analizinin Kullanımı 

 DNA veri analizi, aynı parmak izinde olduğu gibi insanın kimliğini ortaya 

koyar. Sadece o insana özgüdür, değiĢmez ve değiĢtirilemez. Parmak izlerinden daha 

kullanıĢlıdır. Çünkü parmak ve avuç izinin bir eldiven sayesinde zemin üzerinde 

kalımı engellenebilirken, DNA’ da bu söz konusu değildir. Yeri geldiğinde ter, 

kepek, saç teli ile tespit sağlanabilir. Bu analizler;  Bir kiĢiyi, Ģüpheli veya masum 

olmaktan çıkarabilir. Diğer olaylara ait DNA profilleri arasında mukayese 

yapıldığında olaylar arasında bağlantı kurulabilir, soruĢturma ve kovuĢturma 

birimlerini yönlendirerek adaletin sağlanması, kısa zamanda olaylarda sonuca 

ulaĢılması, zaman kaybının önlenmesini, olabilecek Ģüphelerin ortadan 

kaldırılmasını, seri suçların birbirleri ile bağlantısının kurulmasını, az ceza gerektiren 

suçlar ile (araba hırsızlığı, soygun vb) daha büyük suçlar (cinayet, tecavüz) 

arasındaki bağlantıları sağlar. Örneğin Ġngiltere’de küçük çaplı suçlar ile büyük çaplı 

suçların iliĢkilendirilmesi % 45 oranındadır, DNA veri analizinin suçun iĢlenmesine 

karĢı caydırıcılığı vardır, felaket kurbanları ile kimliği belirsiz cesetlerin kimliğinin 

belirlenmesinde faydalıdır ve kiĢinin suçsuz olduğunun kısa sürede belirlenmesini 

sağlar.
20

 

Bireyin genetik bilgisini (DNA dizi bilgisi) ortaya çıkarmak için genetik 

materyale uygulanan testler, genetik test kapsamına girmektedir. Bu testlerin amacı 

DNA üzerindeki varyasyonları tespit etmektir. Bireydeki Ģüpheli bir kalıtsal 

hastalığın tanısını doğrulamak, toplum taraması yapmak, bireylerin kalıtsal 

hastalıklara yatkınlıklarını belirlemek, riskli hamileliklerde gelecek kuĢakların 
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hastalıklı geni taĢıyıp taĢımadıklarını araĢtırmak ve bireyin ilaca veya tedaviye cevap 

verme profilini ortaya çıkarmak amacıyla genetik test yapılır. Bu genetik testler, 

doktor tarafından sadece tıbbi ve araĢtırma amaçlı olarak talep edilebilmekte ve birey 

genetik test hakkında bilgilendirilerek onayı alınmaktadır. Buna karĢın 

kimliklendirme amaçlı yapılan DNA analizinde sadece bireyin diğer bireylerden ayırt 

edilmesi amacına yönelik DNA yapısı çıkarılmakta böylece kiĢinin genetik 

özellikleri gizli kalmaktadır (Tolunay, 2012, s. 508). 

 

Bireyin kiĢiliğinin korunması ve etkili bir ceza muhakemesinin gerekleri daima 

çatıĢma halindedir. DNA analizi temel hak ve hürriyetler bakımından ele 

alındığında, ilk olarak analizin insan haysiyetine aykırı olup olmadığı sorunu 

incelenmelidir. DNA analizinde amaç, kiĢinin olay yerinde bulunup bulunmadığını 

ya da mağdur ile iliĢkisini tespit etmektir; kiĢinin ruhsal durumuna ya da 

duygularına ulaĢılmaya çalıĢılmaz. Ayrıca diğer genetik analiz yöntemlerinin aksine 

hastalık veya karakteristik özelliğin teĢhisi de söz konusu olmadığından 

kodlanmayan, alanda yapılan DNA analizi insanın manevi dünyasına müdahale 

oluĢturmaz  (Aydın ve ark. 2006, c.s. 4-5). 

 

DNA profillemesini genetik iliĢki delili olarak kullanmak mümkündür. Ancak 

Türkiye’de DNA sonuçları arĢivlenmediği için veri tabanın da bulunmamaktadır. 

Olay ile ilgili Ģüpheli varsa savcılık kararıyla mukayese amaçlı DNA sı alınmaktadır. 

46 ülkede olan DNA veri bankasının Türkiye’de olmaması sebebiyle yüzlerce suçlu 

hala dıĢarıdır. Ayrıca yüzlerce olay faili meçhul kalmakta ve olayların birbirleriyle 

bağlantıları kurulmamaktadır.
21

 

 DNA veri analizinin sakıncaları ve bu bilgilerin güvence altına alınması ayrı 

bir insan hakkı sorunudur. Biyolojik örneklerin kiĢilerin ve akrabalıklarının 

tespitinde ve izlerinin sürülmesinde devlet veya sisteme sızan kiĢilerce kullanılma 
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riski vardır. Suçla ilgisi olan kiĢilerin DNA verilerinin alınıyor olması sisteme 

mukayese amaçlı alınan suçlu olmayan müĢteki olarak giren kiĢilerin de hakları 

değerlendirildiğinde olumsuz etki yapabilir. Özellikle büyük çoğunluğu insan gücü 

ile gerçekleĢtirilen analiz ve sonuçlarının yanlıĢ değerlendirilmesi ile yapılacak 

kiĢisel hataların, telafisi mümkün olmayan sonuçları doğurabilecek olması 

istenmeyen bir durumdur. Bu kiĢisel bilgilerin açığa çıkmasının, art niyetli kiĢilerce 

kullanılma riski vardır. Ancak bunun devlet kontrolünde yapılması ve güvence altına 

alınması, sorunu en aza indirgemektedir. DNA veri analizi uygulayan ülkeler 

arasında baĢta Ġngiltere olmak üzere bazı ülkeler bu sorunu devlet kontrolünde, 

kanunlar aracılığıyla dikkat edilmesi gerekenler; DNA verilerinin, hukuka ve 

dürüstlük kurallarına uygun iĢlenmesi, kanunların belirtmiĢ olduğu meĢru amaçlar 

için toplanması ve bu amaçlara aykırı olarak kullanılmaması ve aktarılmaması, 

toplandıkları amaçla bağlantılı, yeterli ve orantılı olması, kanunlarla belirtilen süre 

sonuna kadar saklanması, doğru olması ve gerektiğinde güncellenmesidir. 
22

 

 

2.2.4. Parmak İzi Verilerinin Kullanımı 

Parmak izinin benzemez-benzetilemez, değiĢmez-değiĢtirilemez ve tasnif 

edilebilir özellikleri, kimlik tespiti yanında, suç soruĢturmasında parmak izini en 

önemli delil haline getirmiĢtir. Sebebi, parmak izi veri bankasının olmasıdır. Sadece 

adli olarak alınan parmak izleriyle değil, idari amaçla alınan parmak izleriyle 
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mukayese yapılabildiğinden, büyük oranda tespit sağlanmaktadır (Aydın ve ark. 

2006, f.s. 1). Bu sebeple parmak izlerinin analizi önemlidir ve birçok sınıfa ayrılır. 

Parmak izi analizlerini; LS( Live Scan) cihazı ile parmak izlerinin tarama 

Ģeklinde alınarak kaydedilmesi, parmakların parmak izi boyası ile boyanarak kağıt 

üzerine basımı sonucu Ģekil 3.1’de görüldüğü gibi parmak izleri alınması, olay 

yerlerinde çeĢitli parmak izi geliĢtirici kimyasallar ile parmak izinin görünür hale 

getirilmesi ve kağıda transferi, görünür haldeki parmak izlerinin ölçekli olarak 

fotoğraflanmak sureti ile transferi Ģeklinde sınıflandırabiliriz (Önder ve ark. 2006,c. s. 

256). 

Bir insanın, on parmak izi birbirine benzemeyeceği gibi hiçbir insanın 

parmak izi de diğerine benzemez. DıĢtan müdahale ile bir parmak izi baĢka bir 

parmak izine benzetilemez. On yedi(17) özellik bulunan bir izin baĢka bir ize 

benzeme ihtimali 1.719.869.184’de bir(1) dir. Bir parmak izinde ise ortalama yüz 

(100) özellik bulunmaktadır. Olay yerinden elde edilmiĢ ve Olay Yeri Ġnceleme 

Uzmanları tarafından geliĢtirilerek görünür hale getirilen bir parmak izi ile arĢiv 

taraması sonucu tespit edilen, Ģüpheliye ait iz karĢılaĢtırma örneği Ģekilde 

görülmektedir (KarakuĢ, 2009, s. 347-348). 
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   Veri bankasını kullanan bir ülkede meydana gelen olayda; 25 Eylül 2005 

gecesi, evinden birkaç metre uzaklıkta ölü bulunan, genç ve güzel bir kadının 

üzerinden saldırgana ait biyolojik örnek, buradan da DNA profili elde edilmiĢti. 

Profil dokuz ay sonra FIFA Dünya Kupası maçlarım seyrederken sıradan bir mahalle 

kavgasına karıĢan, bu nedenle DNA’sı alınan aĢçı Mark Dixie’nin özelliklerini 

tutmuĢtur. AĢçı, “Ben öldürmedim. Zaten ölüydü, ben sadece cinsel iliĢkiye girdim” 

Ģeklinde kendini savunmaya kalksa da, 22 ġubat 2008 günü ömür boyu hapse 

mahkûm edilmiĢtir. 

Cinayetini soruĢturmakla görevlendirilen polis müdürü Stuart Cundy, kararın 

verildiği gün basının karĢısına çıktı ve pek çok kiĢinin paylaĢtığı bir hayali dile 

getirilmiĢtir. “Her vatandaşımızın DNA bilgisinin yer aldığı Ulusal bir DNA 

bankamız olsaydı, Sally Anne’in katilini bulmak için 9 ay beklemeyecektik, adalet 2.5 

yıl gecikmemiş olacaktı.” 
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Bu olayda aĢçının bankadaki DNA bilgisi sayesinde, sadece Sally Anne 

cinayetiyle bağlantısı değil, 1998’de çalıĢmaya gittiği Avustralya’da, Taylandlı bir 

kadını yaralayıp ırzına geçtiği ortaya çıkmıĢ, ayrıca 2001’de telefon kulübesindeki 

bir kadını seyrederek, kulübe dıĢında kendini tatmin edenin de o olduğu 

anlaĢılmıĢtır.
23

 

Veri bankalarının yararlılığı ve kullanılabilirliği bu örnektede görülmektedir. 

Devlet güvencesi altında kurulacak veri bankasının verimli olacağı ve birçok olayın 

kısa sürede aydınlanacağını söylemek mümkündür. Bu sayede olası suçlar ve birçok 

insan hakkı ihlali engellenecektir. 

 

2.2.5.  DNA ve Parmak Veri Analizi İzinin Olay Yeri İnceleme Üzerine Etkisi  

Olay yeri inceleme de sanıktan delile değil, delilden sanığa gitmenin prensip 

edinildiği bilinir. Bunun için de tek Ģart vardır: Maddi bulgular elde edip, hukuki 

nitelik taĢıyan delil elde etmek.  

Yukarıda maddi delillerin nasıl elde edileceği ve yöntemleri incelenmiĢtir. 

Maddi deliller, gerçeği ortaya çıkarmak, fail, mağdur ve olay yeri arasındaki iliĢkiyi 

kurmak için önemlidir. Somut delilleri elde etme ne kadar önemli ise en az o kadar 

önemli olanda bu deliller üzerinden elde edilecek verilerdir. Ancak bundan da önemli 

olan, elde edilen verilerin karĢılaĢtırılacağı verilerin olmasıdır.  

Türkiye’de DNA veri bankası yoktur. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 

DNA verileri ve Milli DNA Veri Bankası Kanunu Tasarısı, 2007 yılından bu yana 
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TBMM’de beklemektedir ve kimlik tespiti veya adlî amaçla DNA örneklerinin 

alınması, analiz yapılması, verilerin saklanması, verilerden yararlanılması ile Türkiye 

Millî DNA Veri Bankasının kuruluĢ ve görevlerine iliĢkin esas ve usulleri 

düzenlendiği bir taslaktır (Veli, 2007, s. 47-48). Eğer sistem kurulmuĢ olsaydı birçok 

olay çözülecek ve birçok olay da daha gerçekleĢmeden önlenerek hak ihlallerinin 

önüne geçilecekti. Faili meçhul dosyaların kapanması, yeni suç iĢlemek isteyenler 

için de caydırıcı olacaktı. 

Parmak izi veri bankası olarak nitelendirilen, olay yerinden alınan izlerle 

sistemdeki izlerin mukayesesini yapan otomatik avuç izi ve parmak izi teĢhis sistemi 

(APFIS) olayların çözümüne katkısı büyüktür. Birçok olay bu sistemler sayesinde 

kısa sürede çözülmüĢtür. Olay yeri inceleme, parmak izi ve DNA veri bankası 

olmadan ve bunların mukayesesini yapacak yazılımlar olmadan düĢünülemez. Ne 

kadar maddi delil elde edilmiĢ olunursa olsun onların üzerindeki verileri deĢifre 

edecek sistem yoksa bir sonuç elde etmek mümkün olmayacaktır. Kamuda çalıĢıp, 

insan haklarını koruma görevi yapanlar, çağın gereksinimlerine uygun yöntem ve 

sistemleri kullanmakla yükümlüdür. Çünkü, ancak bu sayede hakları korumak ve hak 

ihlallerinin önüne geçmek mümkündür. 
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SONUÇ 

 

Herkes, temel haklara sahip olmak bakımından eĢittir. Bu hakların korunması 

ve güvence altına alınmasında kiĢilerin maddi durumu, konumu, dini, dili, cinsi, ırkı 

gibi sebeplerden eĢitsizlik olabilir (Uygun, 2011, s. 360). Bu sebepten hak ihlali olur 

ve haklar çiğnenirse devletin devreye girerek dengeyi sağlaması, tekrar eski haline 

getirmesi gerekir. Bunları yaparken önce kendi içindeki birimlerin bu hakları ihlal 

etmemesi lazımdır. Bunun için, personelin insan hakkı bilinciyle eğitilmesi gerekir 

(Kuçuradi, 2007, s. 5). Kendi içindeki ihlalleri önleyen kamu kurumları, dıĢarıdaki 

hak ihlallerini de önler ve güvence altına alır. Devletin koruyacağı hakların baĢında 

yaĢam hakkı, kiĢi dokunulmazlığı, kiĢi hürriyeti ve güvenliği, özel hayatın gizliliği 

gelir. 

 Temel hak ve hürriyetlerin korunması ve güvence altına alınması kolluk 

kuvvetlerinin görevidir. Bunun için, bu teĢkilatlara zamanın gereksinimlerine ve 

teknolojik geliĢmelere paralel eğitim verilmeli ve yeni sistemlerle 

güçlendirilmelidirler. Bu sayede hem suç ile hem de suçlu ile mücadele edilebilir. 

Suç ve suçlu ile mücadelede etkili ve caydırıcı olunmazsa, suçlar olağan hale gelir ve 

tekrarlanır. Bu da hak ihlallerinin artmasına sebep olur. Bu duruma düĢmemek için 

geliĢmiĢ ülkeler önlemlerini almıĢ ve suçla mücadele için etkin yöntemler 

geliĢtirmiĢlerdir. Bunun baĢında olay yeri inceleme ve veri analiz merkezleri 

gelmektedir.  

Olay yeri inceleme maddi gerçeği ortaya çıkarmakta fail, mağdur ve olay yeri 

arasındaki iliĢkiyi kurmak için materyalleri veri analiz merkezlerine göndermektedir. 

Onlar da gelen materyallerdeki verileri deĢifre edip soruĢturmacı birime ve 

değerlendirilmek üzere yargıya göndermektedir. Çünkü yargı soruĢturma süresince 
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önüne gelen delile göre kanaat oluĢturup karar verir. Yani bu birimlerin koordineli 

çalıĢması gerekir. Biri olmadan diğerinin bir anlamı olmaz.  

Olay yeri inceleme soruĢturmada aktif görevi üstlenmesi, gidilen olayların 

kısa sürede çözüme ulaĢması, bunların basın yoluyla bazen haberlerde, bazen de film 

ya da dizilerde gösterilmesi suç iĢleyecek kiĢiler için caydırıcı olmuĢtur. Bu sayede 

hak ihlali olmadan birçok olay önlenmiĢtir. Somut deliller ıĢığında gerçek faillerin 

yakalanması, yalan beyanla kimsenin hüküm giymemesi birçok hak ihlalini de 

önlemiĢtir. Bunların aktif olarak devam edebilmesi olay yeri incelemenin akabinde 

veri analiziyle sağlanmaktadır.  

Tarlaya ekin ekip mahsulünü topladıktan sonra iĢletebileceğin bir fabrika 

olmazsa, ürününün hiçbir kıymeti kalmaz. Aynı Ģekilde, olay yerinde maddi deliller 

usulüne uygun Ģekilde toplandıktan sonra, üzerindeki faile ait verilerin alınabileceği 

bir analiz merkezi yoksa, alınan delillerin hiçbir hükmü yoktur. Bu nedenle insan 

hakkı ihlallerinin önüne geçebilmek ve güvence altına alabilmek için, iyi bir olay 

yeri inceleme ekibine ve sonrasında verileri değerlendirecek DNA ve parmak izi veri 

bankalarına ihtiyaç vardır.  

Olay yeri inceleme, DNA ve parmak izi veri analizleri sayesinde olayların 

çözümüne doğrudan katkı sağlandığı, yargıya yardım edilip doğru kararlar 

verilmesini sağlayarak birçok hak ihlali önlendiği ve adil yargılanmanın sağlandığı 

görülmektedir. 
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