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ATEŞLİ SİLAHIN KULLANILDIĞI OLAYLARDA 

DİKKAT EDİLECEK HUSULAR 
 

• Ölen ya da yaralı şahısların ellerinin ve 
elbiselerinin korunmalı, 

• Ölen şahısların olay yerlerindeki 
pozisyonlarının değiştirilmemesi, değiştirilmesi 
halinde emniyet ekiplerine bilgi verilmeli, 

• Ateşli silah ile ateşli silahlara ait bulguların olay 
yerlerindeki konumunun korunmalı,     yeri 
değişmesi gerekiyorsa bilgi verilmeli, 

• Şahıslara müdahale esnasında elbisenin 
kesilmesi gerekiyorsa mermi giriş deliklerinden 
uzak bir yerden kesmeye dikkat edilmeli, elbise 
çıkarılmışsa muhafaza edilmeli, 

• Olayın dinamik bölgesinde veya yakın 
eklentilerinde değişiklik yapılmamalı, 

• Kişilerin birbirleriyle fiziksel temas kurmaları 
engellenmeli, 

• Şahsın elbiseleri gerekmiyor ise değiştirmemesi 
konusunda uyarılmalı, eğer değiştirilmiş ise 
eski elbiseler muhafaza edilmelidir. 

 
ASI SURETİ İLE ÖLÜM OLAYLARINDA  

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
 

• Asıda olan şahıs kurtarılırken asıda kullanılan 
ip vb. materyaller düğüm veya bağlantı 
olmayan yerlerinden kesilmeli, 

• Şahısların parmak ve tırnak arasında 
bulunabilecek bulgulara dikkat edilmeli (saç-
doku vb.)  

• Şahısların üzerinde veya olay yerinde 
bulunabilecek kağıt, intihar notu, kalem, cep 
telefonu ve dijital kayıt cihazı gibi bulgulara 
dokunulmamalı ya da muhafaza altına 
alınmalıdır. 
 

 

 

KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ 

Türk Ceza Kanunu 
Madde 281  
(Suç Delillerini Yok Etme Gizleme ve Değiştirme) 
     Gerçeğin meydana çıkmasını engellemek 
amacıyla, bir suçun delillerini yok eden, silen, 
gizleyen, değiştiren ve bozan kişi, 6 aydan 5 yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kendi işlediği 
veya işlenişine iştirak ettiği suçla ilgili olarak kişiye 
bu fıkra hükümlerine göre ceza verilmez. 
     Bu suçun kamu görevlisi tarafından göreviyle 
bağlantılı olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza 
yarı oranında arttırılır.   
 
 Ceza Muhakemesi Kanunu 
Madde 168: Olay yerinde görevine ait işlemlere 
başlayan adlî kolluk görevlisi, bunların 
yapılmasına engel olan veya yetkisi içinde aldığı 
tedbirlere aykırı davranan kişileri, işlemler 
sonuçlanıncaya kadar ve gerektiğinde zor 
kullanarak bundan men eder. 

 

 

Unutmayın!  
Herkes bakar ama göremez,   
Görür ama algılayamaz, 
Lütfen bakıp-görmeye, 
görüp-algılamaya çalışın…….. 
 
 

 

ADLİ VAKALARDA MADDİ DELİLLERE 

YAKLAŞIM EĞİTİM KILAVUZU 

 



                                                                                                                                                                                       

KİMYASAL BULGULAR 

 

-Atış Artıkları                         -Patlayıcı maddeler 
-Uyuşturucu Maddeler        -Boyalar 
-Lif, kumaş parçaları            -Şişe-Cam parçaları 
-Toprak numuneleri             -Yangın Artıkları vb. 
-Polimer ve yapıştırıcı maddeler 

 
FİZİKSEL BULGULAR 
1- Ateşli Silahlar 
Ateşli silahlar (Uzun ve kısa namlulu) 
Av tüfekleri 
Fişekler 
Kovanlar 
Mermi çekirdekleri 
Mermi çekirdeği gömleği ve parçaları 
Nüve 
Av tüfeği kartuşları 
Av tüfeği saçma taneleri 
Av fişeği tapası 
Mühimmatlar 
 
2- Ateşsiz Silahlar 
A- Kesici Aletler  
Kama             -    Hançer 
Saldırma       -    Sustalı Çakı 
Pala               -    Kılıç 
Kasatura       -    Sivri uçlu ve oluklu bıçaklar 
 
B-Bereleyici Aletler 
Topuz   -   Boğma zinciri   -   Muşta 
 
C-Delici Aletler 
Süngü - Şişli Baston 
 
İZ BULGU TÜRLERİ 
-Parmak İzi ve Avuç İzleri       -Ayakkabı İzi 
-Araç Lastik İzi                          - Diş İzi 
-Alet İzi                                      - Kulak İzi 

 

 

    

    OLAY YERİNDE GENEL HAREKET TARZI 

✓ Kişisel koruyucu malzemeler mutlaka 
kullanılmalı, 

✓ Olay yerine girişte güvenli yol 
oluşturulmalı, giriş çıkışlar mümkünse aynı 
güzergâhtan yapılmalı, 

✓ Olayın merkezine ulaşılacak güzergâhta 
bulunan materyallere basılmamalı, sağa-
sola atılmamalı, 

✓ Müdahale esnasında olay yerinde bulunan 
en ufak bir bulgunun olayı aydınlatabileceği 
unutulmamalı, 

✓ Olay yerinde malzeme bırakılmamalı ve 
olay yerinden malzeme alınmamalı, 

✓ Olay yerinde bir şeyler yenilmemeli ve 
içilmemeli, 

✓ Olay yerinde olayla ilgisi olmasa bile 
malzemeler, eşyalar, yiyecekler vb. 
materyallerin yeri değiştirilmemeli, 

✓ Müdahale esnasında şahısların, bulguların 
veya ev eşyalarının yerlerinin değiştirilmesi 
durumunda olay yerine gelen ilk emniyet 
ekibine bilgi verilmelidir. 

 

 

 
 

 

 

 

 

BULGU: Delil niteliği taşıyabilecek her türlü 
materyal, iz, eser, emare, bilgi, belge, beyan, 
belirtidir”. Bulgu, işlenmemiş ham delil demektir. 
 
DELİL: Bir hukuki ihtilafı çözmeye, suç fiilini 
ispata, meydana gelen bir suçun aydınlatılması ve 
suç sanıklarının tespitine yarayan, elde edilmesi 
hukuk tarafından yasaklanmamış her tür bulguya 
delil denir. 
 
 

ADLİ BULGU TÜRLERİ 
Biyolojik Bulgular 

Kimyasal Bulgular 

Fiziksel Bulgular 

İz Bulgular 

 

BİYOLOJİK BULGULAR 
Kan - Kıl - Tükürük  - Burun akıntısı  
Ter  - Meni - Kepek ve deri döküntüleri 

Vücut svapları (Vajinal–Anal-Penis vb.) 
Doku parçası – Tırnaklar -İdrar- Gaita 
 
 

 

 
 


