
 

 

1/6 

 

 

BİLİRKİŞİ RAPORU 
 

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

 

Soruşturma No:            

 

Müşteki: Gıda San. Tic. Aş. 

 

Şüpheli: İncelemeye Konu Şahıs Fazıl.  
 

İnceleme Konusu: GÖRÜNTÜ TESPİTİ ve TETKİKİ. 

 

İncelemeye Verilen Belgeler:  
 

A- Tetkik konusu belge: ‘’ Market 13:39-13:45 ‘’ yazılı, İş Yeri Kamera 

Görüntülerinin kayıtlı olduğu bir adet CD-R, 

B- Mukayese konusu belge: Fazıl’ın Nüfus Cüzdanı fotokopisi (U17-

851672-2013) fotoğraf görüntüsü, 

 

RAPOR 
 

OLAYIN ÖZETİ: Müşteki vekilinin 03.11.2015 tarihli dilekçesinde, şüpheli (Fazıl) 

müşterinin yanında kasaya gelmiş, ödeme için ürünleri kasadan geçirilerek barkodları 

okutulurken, peynir tenekesinin üzerinde basılı olan barkodu değil, sonradan peynir 

tenekesine yapıştırdığı ve daha ucuz farklı bir ürüne ait barkodu alarak kasaya okutmuş ve bu 

şekilde şirketin zarara uğramasına sebep olmuştur. Beyanları ile olaya ait iş yeri görüntü 

kamera kaydının olduğu CD sunulmuştur. 

Fazıl CBS Sorgulama Tutanağında; ‘’… peyniri ben tartmadım, kasap reyonunda beraber 

çalıştığımız Dursun isimli şahıs yapıştırmıştır. Suçsuzum’ beyanında bulunmuştur. 
 

Müşteki vekili tarafından sunulan Güvelik Kamara Görüntüleri kayıtlı olduğu CD-R 

çözümü yapılarak olayla ilgili görüntülerin dosya kapsamında ‘’şüpheli’’, ‘’iş yerinde peynir 

tenekesi barkodu’’ ile ilgili olduğunu iddia edilen görüntüler işaretlenmesi ve tespiti 

yapılmıştır.  
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Resim 1: Tetkik CD-R Kamera Kayıtlarında İşaretlenen Olay ve Şahıs görüntüleri; 
 

    

  

    

    

   
Market arabası üzerinde iken teneke (peynir) etiketi okutuluyor. Market çalışanı etiketi 

kontrol ediyor. 
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Market çalışanı etiketi çıkarıyor. Başka Etiket çıkarılıyor. Okutuluyor mu? Poşete bazı eşyalar 

dolduruluyor. Ağzı bağlandı ve arabaya bırakıldı. 
 

   
Teneke peynir ve poşet arabada, 

 

   
Market arabası içinde teneke ile kenara alındı. Diğer eşyalar ayrıldı. Hesap ödeme, fatura alma. 
 

  
Müşterinin itiraz ve tartışma… market arabasında teneke ile görevli. Müşteri çıkıyor. 

  

Müşteri tekrar geliyor. Çıkıyor. Araba teneke peynir ile içeri alınıyor. 
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Resim 1: Kamera Kayıtlarında İşaretlenen Şahıs Görüntüleri, 

 

   
Res 1.a: Kamera kayıtlarında işaretlenen müşteriye yardımcı olan market çalışanı Şahıs Görüntüsü, 

 

 

 

BU FOTOĞRAF SİLİNMİŞTİR. 

Resim 2: Fazıl’ın Nüfus Cüzdanı fotokopisinde fotoğraf görüntüsü, 

 

 

 

 

      Görüntülerin Özeti: İş Yeri Kamara Görüntülerinde market kasa ve kasiyer işlemleri 

görülmüştür. Görüntülerde üç yetişkin ve bir çocuk toplam dört şahıs işaretlenmiştir. 

İşaretlenen şahısların ellerinde belirli boyda 4-5 adet kova ve market arabasında eşyalar ile 

kasaya geldikleri. Eşyaları kasa reyonun koydukları, bazı eşyaların teneke ve küçük yapıda 

olanların (5-10 parça) arabada kaldığı. Kasa reyonuna konan eşyaların barkodu okutularak 

geçtiği, görülüyor. Market arabasında olan teneke (peynir) etiketi uzatma kablolu okuyucu 

Müşteri ve yanında 

çocuk. Müşteriye 

yardımcı olan 

market çalışanı, 

Müşterinin 

yanında bulunan 

şahıs (arkadaş) 
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tarafından okutulduğu, sonra market çalışanı şahıs tarafından teneke üzerinde etiket kontrol 

ediliyor, tekrar sökülen etiket kasa görevlisine doğru uzatılıyor. Market çalışanı şahıs 

tarafından market arabası teneke üzerinde iken tekrar kasadan market içerine bırakılıyor. Bir 

yetkili arabaya temas ediyor. Ödüme yapan şahıs arkasından gidiyor. Geri dönüyor marketten 

çıkıyor. Bir müddet sonra tekrar içeri geliyor. Bir şeyler konuştuktan sonra marketten çıkıyor. 

Market arabası teneke üzerinde iken bir müddet bekledikten sonra görevli şahıs tarafından 

içeri götürülüyor. Ayrıca market arabasında olan kasaya konulmayan küçük orta boy eşyalar 

araba içerisinde poşetlere konup ağzı bağlanarak market arabası içine bırakılıyor. Bu eşyalar 

market arabası içerisinde (teneke ile birilikte) kasada işlem görmeden kasa haricine 

çıkarılıyor. Market arabası içerisinde teneke ile birilikte tekrar market içerisinde bırakılması 

esnasında bu eşyaların arabada olmadığı görülmektedir. 

 

  Tetkik konusu ve mukayese görüntülerde şahısın eşkâl karaktersizliklerini ortaya çıkartmaya 

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

Renk parlaklık değerlerinin düzenlenmesi, - Ölçülendirme / kıyaslama, 

        İşlemleri yapılmış ve elde edilen sonuçlar mukayese eşkâl tespiti için karşılaştırılmıştır. 

  

İncelenen CD-R’de iş yeri kamera görüntüleri kayıt edilmiştir. Görüntülerinin tamamı 

incelenmiştir. Şahıslara ait iş yeri içerisinde hareketleri takip edilerek işaretlemeler 

yapılmıştır. 

 

Olayla ilgili ve iddia ve savunmanın beyanları dikkate alınarak görüntülerde iş yerinde 

peynir tenekesi etiketi ile ilgili hususlar ile iddia edilen Fazıl’a ait görüntülerin tespit edilmesi 

için adı geçen şahıs profilini oluşturan şahıs/lar işaretlenmiştir.  

 

Yukarıda kamera görüntülerinde gözlemlendiğine göre özellikle 13:36:10 ile başlayan 

CAM02 görüntü dosyasında market kasa ve kasiyer işlemleri görülmüştür. Yapılan işlemlerin 

tespiti ve olayın dökümü ve görsel öyküsü tespit edilmiş ve işaretlenmiştir. 

 

 

Yine bu görüntülerde işaretlenen şahıs/lar ile Fazıl’ın kıyaslanması istenmiştir. Kamera 

görüntülerinde gözlemlenen ve yukarıda resimlerde gösterilen şahıslardan mevcut nüfus 

cüzdanı fotoğraf görüntüsünde bulunan Fazıl’ın eşkâl karakteristiğine uygun eşkâl 

işaretlemesi yapılmıştır.  

Ancak mevcut nüfus cüzdanı fotoğraf görüntüsündeki eşkâl karakteristiğinin kamera 

görüntülerinde işaretlenen şahısların eşkâl karakteristikleri ile kıyaslanması yetersiz 
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kalmaktadır.   

SONUÇ 
 

Tetkik konusu ‘’ Market Fazıl 13:39-13:45 ‘’ yazılı, İş Yeri Kamara 

Görüntülerinin kayıtlı olduğu bir adet CD; 

 

Yukarıda ifade edilen kamera kaydında iş yerinde market kasa ve 

kasiyer işlemleri görülmüştür. Görüntülerden Resim 1.a’da 

işaretlenen şahısın market çalışanı olduğu anlaşılmaktadır.  

 

Kamera görüntülerinde gözlemlenen ve yukarıda resimlerde 

gösterilen şahısın Fazıl olduğu yönünde kanaat oluşmuş 

bulunmaktadır. 

 

Ancak Fazıl’a ait nüfus cüzdanı fotoğraf görüntüsü ile kamera 

görüntülerinde işaretlenen şahısın eşkâl karakteristiklerini 

kıyaslanması yetersiz kalmaktadır.   

 

Tarafların itirazı halinde Fazıl’ın renkli boydan ve cephelerden 

görüntülerinin temini ile tekrar kıyaslama yapılmasının hususunu, 

 

    Arz ederim.       .2015 

 

 

 

BİLİRKİŞİ 


