
 

 

Ceza Kovuşturması (Kimlik Belirleme) Yasası 2002 (Criminal Investigation 
(Identifying People) Act 2002 – the CIIPA) 

Kasım 2013’te Batı Avustralya Hükümeti (Western Australia Government) Ceza Kovuşturması (Kimlik 
Belirleme) Tebdil Yasası 2002’yi onaylamıştır. CIIPA’nın 16. maddesine yeni bir yetki eklenmiştir. 
CIIPA’daki yeni yetkinin amacı, Polis Memurlarının kimlik belirleme amacı ile, makul ölçüler dahilinde 
gerekli olarak, kişinin yüzünü görebilmesine olanak sağlaması için yüzünü açmasını veya daha başka 
bir şey yapmasını istemesine olanak tanıyacaktır. 
 
New South Wales’de peçeli (Burqa) bir kadınla ilgili olayın büyük ölçüde gündeme gelmesini takiben, 
Western Australia Polisinin kişilerin kimliklerini belirleme yetkilerini yeniden gözden geçirirken 
medya, bu yasa tebdiline “Burqa Yasası” olarak odaklanmıştı. Polisin, kişilerin kimliklerini doğruca 
belirlemesi olanaklarını kısıtlayan bazı durumların ve eksikliklerin olduğu görülmüştü.  
 
Bu yasa tebdili, bu eksiklikleri ele almıştır. 
 
Yasa 
 
CIIPA Madde 16(4A), polis memurunun kişinin yüzünü görebilmesi veya verilen kişisel ayrıntıların 
doğruluğunu onaylayabilmesi için, kişinin yüzünün örtüsünü çıkarmasını veya düzeltmesini veya 
gerekli olan makul başka bir şey yapmasını talep edebilmesi için polise yetki sağlar.  
 
Tanımlama 
 
Yüz örtüsü çok geniş kapsamdadır ve kişinin yüzünü tümüyle veya kısmen kapatan ve kişi tarafından 
kullanılan herhangi birşeyi kapsamına alır. Bunlara örnekler şapka, kask, güneş gözlüğü ve yüz 
maskesidir. Kişinin yüzünün görünüşünü değiştiren veya kişinin yüzünün belirleyici özelliğini gizleyen  
yüz boyası veya makyaj da bunlara dahil olabilir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SIK SIK SORULAN SORULAR 
 

Polis ne zaman benden yüzümün örtüsünü çıkarmamı isteyebilir? 
 
Polis memuru makul ölçüler dahilinde kişinin: 

• Suç işlediğinden, suç işliyor olduğundan veya suç işlemek üzere olduğundan şüphe ediyorsa; 
veya 

• Kişinin bir suçla veya zan altındaki bir suçla ilgili soruşturmaya yardımcı olabileceği 
düşüncesinde ise,  

Ceza Kovuşturması (Kimlik Belirleme) Yasası 2002’nin 16. maddesi, polis memurunun kişiden kişisel 
ayrıntılarını ve ardından kişinin yüzünü görmek istemeyi talep etmesi için yetki verir.  
 
Pratik anlamda, talep gerek ciddi gerek basit bir suçla bağlantılı olarak ve de kişiye mahkeme celbi 
veya sürat yapmak gibi basit bir trafik suçundan dolayı ceza verildiğinde polis memuru, kişinin yüz 
örtüsünü çıkarmasını veya düzeltmesini talep edebilecektir.   
 
Yüz örtüm çıkartılması istenildiğinde, sorumluluklarım nelerdir? 
 
Polis memurunun sizin kimliğinizi belirleyebilmesinde yardımcı olmak için yüz örtünüzü çıkarmak 
veya düzeltmek zorundasınız. Bu, yüzünüzü tamamiyle veya kısmen kapatan örtünün çıkarılmasını 
veya düzeltilmesini gerektirecektir.  
 
Polis memuru sizden sadece sizin kimliğinizi belirleyecek kadar yüz örtünüzü açmanızı veya 
düzeltmenizi isteyecektir. Buna, Sürücü Ehliyeti veya Pasaport gibi,  kabul edilen ve yasal olan kimlik 
belgelerinde görüntünüz de dahil olabilir.  
 
Aynı zamanda talebe riayet edip, sağlamış olduğunuz kişisel ayrıntılarınızın doğruluğunu 
onaylayıncaya kadar polis memurunun yanında beklemeniz gerekecektir. 
 
Sürücü Ehliyeti’mdeki veya Pasaport’umdaki fotoğraftan farklı görünüyorsam? Polis 
memuru sadece Sürücü Ehliyetimle veya Pasaportumla karşılaştırmak için yüz örtümü 
çıkarmamı veya düzeltmemi talep edecek midir? 
 
O anda kimliğinizi belirlemek için yüz örtünüzü çıkarmanız veya düzeltmeniz Polis için gerekli 
olacaksa, Polis memuru bunu sizden talep edecektir. Sürücü ehliyetindeki veya pasaporttaki 
fotoğraflar, sizin kimliğinizi belirlemede polise yardımcı olabilir.  
 
Yüz örtümü çıkartırken sadece aynı cinsiyetten bir kişinin bulunmasını talep edebilir 
miyim? 
 
Polis politikası, memurlarının size makul ölçüler kapsamında kişisel özellilik sağlamasını gerektirir ve 
aynı cinsiyetten bir polis memuru mevcutsa, kimlik belirlemesini o memur yürütmelidir. 
 
İşlevsel nedenlerden ve pratik açıdan her durum için bayan polis memurunun gelmesini talep etmek 
mümkün değildir. 
 
 
 
 



Aynı cinsiyetten bir polis memuru yoksa ne olur, yine de talebe riayet etmek zorunda 
mıyım? 
Evet, talebi yine de yerine getirmek zorundasınız ancak polis politikası, onurunuza ve kişisel 
özelliliğinize saygılı olmak için makul tüm önlemlerin alınmasını sağlar ve güvence açısından gerekli 
olmadıkça, uygulama tek bir polis memurunun önünde yapılacaktır. 
  
Peki, benim kişisel özelliliğim ne olacak? 
 
Talepte bulunan Polis Memuru, koşullar kapsamında kişisel özelliliğinize saygılı olmak için makul tüm 
önlemlerin alınmasını sağlayacaktır. Makul ise, Polis Memuru sizin ek özellilik talebinizi kabul edebilir 
ve örneğin yüz örtünüzü çıkartmanız veya düzeltmeniz için sizinle Karakola eşlik edebilir. 
 
Ancak özellilik talebiniz koşullar kapsamında yerine getirilemeyecekse, yine de Polis Memurunun 
talebine riayet etmelisiniz. 
 
Polis politikası, kültürel veya dini nedenlerden dolayı yüzü örtülü kişilerle irtibat halindeyken, polis 
memurlarının kişilerin inançlarına karşı hassasiyetle davranmaları gerektiğini sağlar.  
 
Riayet etmeyi reddedersem ne olur? 
 
Polis memuru tarafından talep edildiğinde, yüz örtünüzü açmayı veya düzeltmeyi reddetmek, suçtur. 
Talebe riayet etmeyi reddetmek, sizin tutuklanmanızla ve suçlanmanızla sonuçlanabilir.     
 
Riayet etmemenin azami 12 ay hapis cezası vardır.  
 
Polis memurundan talebini açıklamasını isteyebilir miyim? 
 
Evet, Polis Memurundan yüz örtünüzü çıkarmakla veya düzeltme ile ilgili talebini açıklamasını 
isteyebilirsiniz. Genel kural olarak, Polis Memurları böyle bir talebi her zaman için açıklamalıdırlar.  
 
İngilizce anlamakta zorlanıyorsanız, ne yapmanız gerektiğini ve niçin yapmanız gerektiğini  
anladığınızdan tatmin olmasında polis memuruna yardımcı olması için, bir tercüman organize 
edilebilir.  
 
 
 
 
 
     
 
 


