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BİLİRKİŞİ RAPORU 
 

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE  

 

Dosya No: 2015  
 

İnceleme Konusu: CD-R Çözümü ve EŞKÂL TETKİKİ. 

 

İncelemeye Konu Şahıslar: Orhan (….208), 

Orhan (…688). 
 

İncelemeye Verilen Belgeler: 
 

A- Tetkik konusu belge:  Adli Emanetin 2016  sırasına kayıtlı, 

Üzerinde ‘’Otodan Hırsızlık 2017 Aktepe PMA’ yazılı Güvenlik 

Kamera görüntüsünün yer aldığı CD+R,  

 

  B- Mukayese konusu belgeler: Orhan (…208), 

Orhan (…688). 

 

RAPOR 
 

Tetkik ve mukayese görüntülerinin karşılaştırılmasında; genel eşkâl karakteristik 

özellikleri, özellikle sima eşkâl simetrik ve asimetrik yapılar yönünden ve diğer 

itiyadi unsurlar yönünden kıyaslama yapılmasında; optik büyüteç, renk ve dalga 

boylarında ışın kaynakları, bilgisayar ortamında çalışan grafik işlemci yazılım ve 

görüntü tarayıcı programlar kullanılarak yapılan eşkâl teknikleriyle 

karşılaştırılması sonucunda oluşan bulgu ve kanaatler aşağıda belirtilmiştir.  
 

İNCELEME / KARŞILAŞTIRMA 

 

Olayın Özeti: Müşteki Acar, kız arkadaşı Deniz ile 01.04.2016 tarihinde SD Gürcistan 

plakalı otomobili ---- No: 4 sayılı adres bıraktıkları. Otomobilin yanına döndüklerinde camı 

kırılarak kapsı açılarak içinde bulunan 40.000 TL para ve diğer eşyalar çalındığı. Olay yeri 

kamera görüntüleri olay anı ile Şüpheliler Orhan (…208) ve Orhan KARAKAYA (…688) ait 

dosya kapsamında bulunan fotoğraf görüntüleri karşılaştırılmıştır.  

 

     Tetkik konusu görüntülerde şahısın eşkâl karaktersizliklerini ortaya çıkartmaya yönelik 

olarak; - Görüntü büyültme işlemi, - Görüntü işleme, süzgeçlerin uygulanması, - Renk 

parlaklık değerlerinin düzenlenmesi; İşlemleri yapılmış ve elde edilen sonuçlar mukayese 

görüntü ile karşılaştırılmıştır. 
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Resim 1: Kamera Kayıtlarında işaretlenen otomobillerin görüntüleri;  

 

 

     

Resim 2: İşaretlenen otomobil üzerinde hırsızlık çalışma görüntüleri;  

A: Müştekinin otomobil 

B: Şüpheli otomobil 
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Resim 3: Hırsızlık çalışma görüntüleri ve işaretlenen A ve B şahısların görüntüleri. 

 

CD-R güvenlik kamera görüntülerinin kayıtlı olduğu görüntülerin tamamı izlenmiştir. 

Tanımlanan ve işaretlenen görüntülerin tetkik edilerek olayla ve işaretlenen otomobil üzerinde 

hırsızlık çalışma görüntüleri ile ilgili olan şüpheli şahıs profillerini oluşturan zaman aralıkları 

da tetkik edilerek iki şahıs (Resim 3 ve 4) işaretlenerek hırsızlığı birlikte yaptıkları tespit 

edilmiştir. Bunlardan birinci şahısın (Çocuk, Resim 3) otomobilin kapısını zorlayarak-kırarak 

açtığı ve içerisine girerek bir şeyler aldığı.  

İkinci şahısın (uzun boylu, Resim 4)) kendini gizlemeye çalışarak otomobilin kapısını 

açmaya yardım ettiği. Şüpheli otomobili kullanan şahıs olduğu tespit edilmiştir.  

Otomobilden hırsızlık ile ilgili işaretlenen kamera ve şüpheli şahısların görüntülerinden 

eşkâl karşılaştırmaya uygun olan görüntüler kıyaslama için rapora aktarılmıştır. 

 

Tetkik görüntülerin dijital olması ve insan eşkâl karakteristiğinin zamana göre değişen 

unsurların görüntülerde görünme durumunu olumsuz etkilemesi gibi olumsuzluklarla birlikle; 

yüz karakteristiği hususları dikkate alınarak; Tetkik ve mukayese fotoğraf görüntülerinin 

karşılaştırılmasında eşkâl karakteristiklerini ortaya çıkartmaya yönelik olarak genel yüz 

eşkâlinin simetrik ve asimetrik yapılar yönünden kıyaslama yapılmıştır. 

 

Tetkik konusu görüntülerde şahısın eşkâl karaktersizliklerini ortaya çıkartmaya yönelik 

olarak; - Görüntü büyültme işlemi, - Görüntü işleme, süzgeçlerin uygulanması, - Renk parlaklık 

değerlerinin düzenlenmesi gibi işlemlerin yapımlısı kamera kayıt açı ve görüntü kalitesinden ve 

şahısın baş/yüz (şapka, gözlük, bone) kısmını kapatması gibi unsurlar ile eşkâl, yüz 

karakteristiğinde değişmez unsurların doğal, rutuş, montaj gibi yöntemlerle değişmesi / 

değiştirilmesi, görüntülerin dijital olması ve insan eşkâl karakteristiğinin zamana göre değişen 

unsurların görüntülerde algılanması gibi durumlar kıyaslamada olumsuzluk olarak ortaya 

çıkabilmektedir. 
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Resim 3: İşaretlenen A şahısın görüntüleri.  

 

 

 

BU FOTOĞRAF SİLİNMİŞTİR 

 

 

Fotoğraf 1: İşaretlenen Orhan (…688) görüntüleri.  

 

 

Resim 4: İşaretlenen B şahısın görüntüleri. 

 

 

 

BU FOTOĞRAF SİLİNMİŞTİR. 

 

 

Fotoğraf 2: İşaretlenen Orhan (…208), 

 

 

SONUÇ 
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Tetkik konusu Güvelik Kamara Görüntülerinin (‘’Otodan Hırsızlık 

201/75 Aktepe PMA’’ yazılı)   kayıtlı olduğu CD+R çözümü 

yapılarak işaretlenen müşteki otomobili üzerinde hırsızlık yapan 

iki şâhısa ait görüntüler tespit edilmiş ve işaretlenmiştir. 
 

 Kamara Görüntülerinde işaretlenen otomobilin kapısını 

zorlayarak-kırarak açan ve içerisine girerek bir şeyler 

alan şâhısa ait (Çocuk, Resim 3) görüntüler ile mukayese 

görüntülerde bulunan …8 TCKN Orhan’UN (Fotoğraf 1) 

kıyaslanmasında AYNI ŞAHIS olduğu müşahede 

edilmiştir. 

 

 Kamara Görüntülerinde işaretlenen kendini gizlemeye 

çalışarak otomobilin kapısını açmaya yardım eden ve 

şüpheli otomobili kullanan şâhısa ait (uzun boylu, Resim 

4) görüntüler ile mukayese görüntülerde bulunan …208 

TCKN Orhan ’UN (Fotoğraf 2) kıyaslanmasında 

kuvvetle muhtemel AYNI ŞAHIS olacağı müşahede 

edilmiştir. 

 

Arz ederim. 25.10.2017 

 

 

 

 

 

Beş sayfalık Bilirkişi Raporu, dosya ve belgeler ile birlikte teslim 

edilmiştir. Belgelerin tamamı incelenmiş olup, rapordaki resimler örnek 

olarak alınmıştır.  

 

 

BİLİRKİŞİ 

 


