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BİLİRKİŞİ İNCELEME RAPORU  
 

İLGİLİ MAKAMA SUNULMAK ÜZERE 
 
 

İncelemeyi İsteyen ve konusu: Yxxxxx 

Çek ön ve arka yüzünde el yazılarının kaç farklı şahısın 

elinden çıkıp çıkmadığı, Çek el yazılarının yazım 

tarihlerinin farklı olup olmadığı, Çek el yazıları ile 

keşideci imzanın tatbik tarihlerinin farklı olup olmadığı, 

 

İnceleme Konusu: ÇEK, YAZI, İMZA ve ZAMANI TETKİKİ. 

        

A- Tetkik konusu belge:  

Akbank Yozgat Şubesinin xxxxxxx 1 hesabı ve Zxxxxx çek nolu, 

29.04.2013 keşide tarihli ve 3.000.0000 TL değerinde, Alacaklısı 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adına imzalanmış bir adet çek (dijital 

ve fotokopi ortamında). 

 

RAPOR 

İlgili belge ve üzeri el yazı ve imza içeriği; kaligrafik özellikler, itiyadi unsurlar 

yönünden, mikroskop, optik büyüteç, ışın kaynakları, grafik işlemci yazılım ve 

görüntü tarayıcı programlar kullanılarak yapılan grafoloji ve sahtecilik 

teknikleriyle karşılaştırılması sonucunda oluşan bulgu ve kanaatler ile ayrıca 

istenilen inceleme ile ilgili görüşler aşağıda belirtilmiştir.  

 

İNCELEME / KARŞILAŞTIRMA 
 

Bu tür belgelerin incelenmesinde esas kural belge aslından incelenmesidir. Ancak 

sunulan kaliteli dijital ve fotokopi ortamında belge mevcut hali ile incelemeye tabi 

tutulmuştur. 

 

Tetkik konusu çek; kâğıt kalitesi, baskı tekniği ve güvenlik unsurları yönünden orijinal 

çek koçanlarına özgü özellikler göstermektedir. Çekte keşideci imza ve düzenleme el 

yazıları bütünleyici olarak tamamlandığı; ilave, çıkarma gibi tahrifat emarelerine 

rastlanılmamıştır.  

 

Çek ön yüzü düzenleme el yazıları ve bir adet keşideci imza ile arka yüzünde el yazıları ve 

bir adet ciranta imza karşılaştırmaya esas alınmıştır. 
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Resim A: Tetkik 29.04.2013 keşide tarihli ve 3.000.0000 TL değerinde ÇEK; 

 

 

 

FOTOĞRAF SİLİNMİŞTİR  
Resim A.1: ÇEK ön yüzü, 

 
 

 

 

FOTOĞRAF SİLİNMİŞTİR  
 

 

Resim A.2: ÇEK arka yüzü, 

 

 

SONUÇ 
 

a) Tetkik konusu ÇEKİN ön yüzünde bulunan düzenleme el yazıları ve 

keşideci imza ile arka yüzünde el yazıları ve ciranta imza 

bütünleyici olarak tamamlandığı; ilave, çıkarma gibi tahrifat 

emarelerine rastlanılmamıştır.  

 

b) Çek ön yüzünde bulunan harf ve rakamlardan meydana gelen 

düzenleme el yazıları bir tek şahısın eli ürünü olduğu, 

 

 

 

 
 

c) Çek arka yüzünde bulunan harflerden meydana gelen düzenleme el 

yazıları bir tek şahısın eli ürünü olduğu, 

 

d) ‘’b’’ ile ‘’c’’ bendinde ifade edilen el yazıları arasında kaligrafik ilgi 

ve irtibat saptanmamış olup farklı şahıs eli ürünleri olduğu, 

 

e) Çek keşideci imza ile çek ciranta imza benzer kaligrafik imza 
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modelinde olduğu ve aynı şahıs eli ürünü olacağı,  

 

f) Çek el yazıları ile keşideci imzanın tatbik tarihlerinin farklı olup 

olmadığı husus; 

 

El yazıları ve imza tatbikinin (yaşları) incelenmesi belge aslı 

üzerinden olmaktadır. Mevcut görsel, aşamalı tetkiklerde kâğıt ve 

yazı üretimi ve arşiv durumları dikkate alındığında zaman vererek 

yaş tayininin (zaman vererek) bu tür belgelerde uygulanması 

mümkün değildir. Kâğıt, yazı, imza aralarında etkileşim üzerinden 

önce veya sonra tatbik edilmişliği ifade edebilir.  

 

Dolayısı ile çek aslı üzerinden el yazıları ve imza tatbikinin 

zamanını belirlemeye yönelik incelemenin henüz teknik ve yasal 

olarak problem doğurmamaktadır. Bu sebeple mevcut çek üzerinde 

bu tür incelemelerle sonuç alınabileceği ihtimali olamayacağı, 

 

Hususları bilginize sunulur. 14.01.2016 

 
 

 

 

 

 

    HAN KRİMİNAL 


