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Olay Yeri İnceleme çalışmaları ile ilgili 

memnuniyet, öneri ve eleştirilerinizi iletmek 

ve sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz için;  

Bizi Değerlendirin… 

(Olay Yeri İnceleme Memnuniyet Anketi) 

www.kriminal.pol.tr 

OLAY YERİ İNCELEME ÇALIŞMASI 
SONRASI OLUŞAN KİRLENME NASIL 

TEMİZLENİR ? 

Biliniz ki inceleme işlemleri sizin  
nezaretinizde uzman personelce 
yapılmaktadır.  Kirlenmenin en az 
seviyede olabilmesi için; Uzman personel 
halıları toplatabilir, belirlediği yerlere 
veya zemine bez-gazete serdirebilir.  

Parmak izlerini geliştirmede 
kullanılan kimyasal tozların oluşturduğu 
kirlenmeler için; 

- Öncelikle toz bulaşan yüzeyler 
(halı, kumaş, zemin vs.) elektrik süpürgesi 
ile temizlenir. 

- Yüzeyler daha sonra deterjan (elde 
yıkama), sıvı bulaşık sabunu, renk 
bozmayan çamaşır suları vb. malzemeler 
kullanılmak suretiyle bez veya sert fırça 
ile silinir. 

- Mobilya, pencere cam vs. 
yüzeylerdeki kirlenmeler öncelikle 
deterjanlı nemli bezle, sonrasında ise kuru 
bezle silinmek suretiyle temizlenir. 



                                                                                                               

 
OLAY YERİ İNCELEME 
ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ 

 Olay yeri incelemesi ve kimlik tespit 
hizmetlerinin ülke genelinde insan 
haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne 
inanan ve bu anlayışın temsilcisi olan, 
bilimsel ve teknik imkânlar ile çalışan, 
yeniliklere açık olarak kendini sürekli 
geliştiren etkin, verimli ve mevzuata 
uygun olarak yürütülmesini 
sağlamaktadır.  

 
 

OLAY YERİ İNCELEME EKİBİ 

Olay yerinin sistematik ve bilimsel 
yöntemlerle incelenmesi, delillerin tespit 
edilmesi, belgelenmesi, toplanması, 
ambalajlanması, transferi ve 
değerlendirilmesi konularında eğitim 
alarak uzmanlaşmış, bilimsel yöntem ve 
usullerle inceleme yapabilecek kapasite ve 
teknik donanıma sahip olan uzman 
ekiptir. 
 
 
 

 
OLAY YERİ İNCELEMENİN AMACI 

Polisin kanunlarda kendisine verilen 

yetkiler doğrultusunda kimlik tespiti 

yapmak, suç sayılan fiil ve olayların ortaya 

çıkması ile başlayan adli görevlerin yerine 

getirilmesi, suç ve suç sanıkları ile ilgili 

delillerin tespiti, tescili, toplanması, 

muhafazası, ambalajlanması, ilgili yerlere 

gönderilmesi ve incelenmesi işlemlerini 

yerine getirmektir. 

 

 

 

 

“HER TEMAS BİR İZ BIRAKIR”  

 

 

 

 

 

 

 
 

BİR OLAY İLE KARŞILAŞTIĞINIZDA…. 
  Lütfen kontrolünüzü kaybetmeyin, 
soğukkanlı olun... 

 Özellikle hırsızlık olaylarında evde 
bulunan dolap, çekmece gibi yerlerin 
kontrolünü yapıp etrafı derleyip 
toparlamanız, olay yerinde bizleri 
fail/faillere götürecek bulguları yok 
etmenize sebep olabilmektedir. Olayın 
gerçekleştiği bölgeye girmemeye özen 
gösterin. 

155 Polis Hattını arayınız ve 
karşılaştığınız olay hakkında ihbarda 
bulunarak Polis Ekiplerinin gelmesini 
bekleyiniz. 

 
SONUÇ: Meydana gelen adli olaylarda, 

kanunlar ve elde edilen bulgular ışığında 
olaya karışanları tespit etmek, mağdur ve 
suçlu ayrımının yapılmasına katkı 
sağlayarak adaletin tecelli etmesine 
yardımcı olmaktır.    
 

 


