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MÜTALAALI BİLİRKİŞİ RAPORU 

 
 

İLGİLİ MAKAMLARA SUNULMAK ÜZERE 

 

İncelemeyi İsteyen: xxxxx İncelemeye  

   Verilen Belgelerde sunulan veriler üzerinden inceleme talebi. 

 

Bilirkişi:  M;  

 

İnceleme Konusu: : EL YAZISI TETKİKİ. 

 

 İncelemeye Verilen Belgeler: 
 

A- Tetkik konusu belge:  

- A4 ebatlarında kâğıt üzerinde ‘’ceza evinden yeni çıktım Kardaşımı 

Erdal adamına öldürtmüsün Adını Dükkanın her şeyi biliyorum 

Kardaşım Günlük Defterinden okudum Karını Koynundan Ben 

alacam seni öldürecem Ölüm Sana Baki Baki ölüm Sana Tel 

biliyom’’ el yazılarını içeren belge, 

 

B- Mukayese konusu belge:  

- 13x12 cm ebatlarında yırtık peçete üzerinde ‘’Doğum Gününün Kutlu 

Olsun Kardaşım Nice Yıllara Allah İşini Kolay etsin Kardaş her 

zaman mutlu olsun ol’’ el yazılarını içeren belge, 

 
 

I- RAPOR 
 

İlgili belgelerde el yazıları, içeriği ve işaretleri; kaligrafik ve karakteristik özellikler ve 

diğer itiyadi unsurlar yönünden, optik büyüteç, renk ve dalga boylarında ışın kaynakları, 

bilgisayar ortamında çalışan grafik işlemci yazılım ve görüntü tarayıcı programlar 

kullanılarak yapılan grafoloji ve sahtecilik teknikleriyle karşılaştırılması sonucunda 

oluşan bulgu ve kanaatler aşağıda belirtilmiştir.  

 

 
 

 

II- İNCELEME / KARŞILAŞTIRMA 
 

Tetkike konu belgede el yazılarına özel kaligrafik özellikler verilerek kasıtlı olarak 
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değiştirilerek, yazana ait özelliklerin değiştirmeye yönelik yazılmaya çalışıldığı görülmektedir. 

Yazıda harflere şekiller verilerek tatbik edildiği, kişiye özgü yazıların / harflerin kaligrafik 

özellikleri değiştirilmeye çalışılarak yazıldığı gözlemlenmektedir. 

Tetkike belge fotokopi olmakla birlikte mevcut el yazıları görünürleştirme / iyileştirme 

metodu kullanılarak karşılaştırmaya elverişli hale getirilmiştir. 

 

Mukayese konusu belge  13x12 cm ebatlarında yırtık peçete üzerinde ilgili el yazılarının 

yazıldığı, evvelinde peçete bütün halinde iken el yazıları yazıldığı, bilahare yırtıldığı, ıslandığı / 

lekelendiği ve daha sonra şeffaf yapıştırıcı bant üzerine tutturulduğu ve kuru olduğu 

gözlemlenmektedir. 

Mukayese belgede mevcut el yazıları tamamlama, iyileştirme metodu kullanılarak 

karşılaştırmaya elverişli hale getirilmiştir. 

------------------------------------------------------------ 

 
 

 

 

 

 

 

RESİM: Renk çizgileri tetkik ve mukayese el yazılarında benzerlikleri göstermektedir. 

 

RESİM 1: Tetkik konusu belgede el yazıları ‘’ceza evinden yeni… Tel biliyom’’, 

 A. TETKİK 

 B. Mukayese 

 A. TETKİK 

 A. TETKİK 

 B. Mukayese 

 RESİM: Tetkik ve mukayese el yazılarında benzerliklerin işaretlenmesi,   
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------------------------------------------------- 

 

RESİM 2: Mukayese konusu belgede el yazıları peçete üzerinde ‘’Doğum… olsun ol’’, 

 
 

 

III- SONUÇ 
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Tetkik konusu belgede (A4 ebatlarında kâğıt üzerinde) 

‘’ceza evinden yeni çıktım Kardaşımı Erdal adamına 

öldürtmüsün Adını Dükkanın her şeyi biliyorum Kardaşım 

Günlük Defterinden okudum Karını Koynundan Ben alacam 

seni öldürecem Ölüm Sana Baki Baki ölüm Sana Tel 

biliyom’’ el yazıları ile;  

 

Mukayese konusu belgede (peçete üzerinde) ‘’Doğum 

Gününün Kutlu Olsun Kardaşım Nice Yıllara Allah İşini 

Kolay etsin Kardaş her zaman mutlu olsun ol’’ el 

yazılarının; 

  

Harf şekilleri, orantılar, ölçü, eğim, harf ve kelime 

aralıkları, başlama ve bitirme çizgileri, kalem hareketleri ve 

yazı kalitesi, yazının kâğıt üzerindeki düzenlenişi yani 

çıkıntılar, boşluklar, istif, eklemeler, sıralama ve heceleme, 

noktalama, üslup ve gramer gibi hususların 

kıyaslanmasında grafolojik olarak benzer olup aynı şahıs 

eli ürünü olduğu ve her iki belgenin aynı şahıs 

tarafından yazıldığı MÜŞAHEDE EDİLMİŞTİR. 

 

Tetkik konusu belgenin aslı ile Mukayese konusu belge olarak ilgili 

şahısın mevcut el yazılarının temin edilerek kıyaslanmasının isabetli 

olacağı değerlendirilmektedir. 

 

Bilginize sunulur.  

 

 

 

Not: Belgelerin tamamı incelemelerde kullanılmış olup rapordaki resimler örnek olarak 

alınmıştır. Rapor dört sayfa hazırlanmıştır. Belgeler rapor ile teslim edilmiştir. 


