İMZA VE EL YAZILARI

Şahin İPLİKÇİ
İ.Ü. Adli Bilimler
(Grafoloji ve Sahtecilik)
Uzmanı

İmza: Soyadı Kanunu ve Borçlar Kanunu’na göre imza; 21.06.1934 yılında
kabul olunan 02.07.1934 tarih, 2525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
2741 sayılı Soyadı Kanunu “Her Türk öz adından başka soy adını da
taşımaya mecburdur” (md.1) “Söyleyişte, yazışta, imzada öz ad önde, soyadı
sonra kullanılır.
Borçlar Kanunu’nda 14 madde “İmza, üzerine borç alan kimsenin el yazısı
olmak lazımdır.”
El yazıları: duygu ve düşüncelerin yazıdaki şekline denir. El yazısı algısal
nörolojik, fizyolojik ve diğer dürtülerin kombinasyonudur. Ya da
Düşüncelerin kağıt üzerindeki grafiksel işaretidir.
Uygun atılı imza
Uygun olmayan imza

El Yazıları ve Çeşitleri (Kişisel Özellikler)
El yazıları algısal nörolojik, fizyolojik ve diğer dürtülerin
kombinasyonudur. Diğer bir deyişle beyinde oluşturulan
düşüncelerin kağıt üzerindeki kişiye özgü grafiksel işaretidir.
Dil biliminde yazı türleri

Organize yazı türleri
türü)

(Halkın güncel yaşamda kullandığı yazı

İnorganize yazı türleri (7-13 yaş grubu oturmayan yazı türü)
Kombine yazı türleri
Gazetecilere

(Yönetici-İdareci Dr. Yargıç-

ait yazı türü)
Desorganize yazı türleri (İhtiyar, hasta, alkolik ve stresli
kişilere
ait yazı türü)

El yazıları ve imzanın oluşumu ile bu
oluşuma etki eden faktörler

El yazılarının kasıtlı olarak değiştirilmesinde amaç:
Yazım stilinin değiştirilmesi ile Yargıyı yanıltma
b)
Yazıda boyut-hız gibi özelliklerin değiştirilmesiyle farklı yazı
tipi oluşturma
c)
Yazı tipi (bağlı-bağsız) değiştirilmesi ile yazıyı farklı şekle
dönüştürme
d)
Yazı tipinin büyüklüğü değiştirilerek değişik tarz yazı stili
ortaya konması
Kasıtlı El Yazıları ve İmzalarda Doğruya Ulaşma Kriterleri
a)
Müşteki/Sanığa 150 kelime üzerinde yazı yazdırarak kişiyi yorma
b)
150 kelime sonrası oluşturulan cümlelerde harf kelime ara-mesafe
oranlarının tespiti
c)
Medar-ı tatbik (örnek yazı-imza) alımında kısıtlı bölgede örnek
verme
d)
Müşteki/Sanık örnek yazı ve imza atarken kendisiyle ilgilenerek
konuşma
e)
Yazıyı beyin yazmakta, Sanık harf ve rakamları değiştirmeye
çalışmakta, ancak yazıda kelime arası oranlarının boyutlarını asla
kontrol edemeyecek ve sonuçta doğal yazı üretilmiş olacaktır.
a)

İmzaların zamana bağlı değişim parametreleri

(İmzada değişmeyen unsurlar)
a) Göz ve kaslarda zamana bağlı değişimler (görme zorluğu-kas zayıflığı)
b) Yaşlılığa bağlı aktivite azalımı
c) Kalp atışlarında değişim/Refleks kaybı/Ritm bozukluğu
d) Göz ve kaslarda yorgunluğa bağlı koordinasyon bozukluğu, kaybı
RİCHARD NİXON’un
İMZASI

İSMAİL TAŞ’ın İMZASI

YABANCILARA AİT ATILMIŞ ÖRNEK İMZALAR
George Washington’un orijinal
imzası

YAZI VE İMZADA ÖNEMLİ
KRİTERLER (DOĞAL DEĞİŞKEN)
 Aynı

kişi aynı yazıyı farklı zamanda farklı
yazmakta
 Aynı kişi aynı yazıyı aç-tok ya da 2 saat
zaman diliminde farklı yazmaktadır.
 Aynı yazı ve imza farklı ortamda mutlaka
farklı değişim görülecektir.
 Uzun bir yazı stilinde ortam, konum,
ruhsal durum ne olursa olsun harf ve
sözcük ara mesafeleri asla
değişmeyecektir. Bu da kişiye özgüdür.

Adli Belgelerin (El yazı ve imzaların) Kriminal Yönden
İnceleme Teknikleri (Adli Stilometri – Alıntı Yazılar)

a) Adli Belge niteliğindeki evrakta kağıt ve kalem (kalibre) yapı
incelemeleri)
b) İmza ve el yazılarının fiziksel inceleme yöntemleri (konum-alan vs.)
c) El yazılarında anlam bütünlüğü (Adli linguistik) + ifade tutanakları

d) El yazılarında kullanılan kelime seçimi ve kullanım sıklığı (konseptnitekim-lakin küreselleşme, dahiliye hariciye sözcükleri)
e) El yazılarında ve imzalarda hız-baskı şiddetinin belirlenmesi

f) Yazı ve imzaların konstrüksiyon (oluşturuluş) biçiminin belirlenmesi
g) El yazı ve imzalarda açı-aralık -satır arası (form ritm) belirleme
h) Fiziksel iç üslup, anlam bütünlüğü, fiziksel dış şekil ölçüm metotları

Belgede Sahtecilik Suçları (Ortak Özellikleri)
(5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 204. ile 212. Md.)

Aldatıcılık gücü (İğfal Kabiliyeti)

 Sahtecilik suçunun varlığından bahsetmek için sahte
belgenin kişileri aldatacak nitelik ve güçte bulunması
zorunludur.
 Sahtecilik ilk bakışta ve kolaylıkla herkes tarafından
anlaşılıyorsa suçun oluştuğundan söz edilmez.
 765 sayılı T.C.K.’da bu konuda açık bir hükme yer
verilmemiş olmasına karşın, yerleşik Yargıtay
kararlarıyla İĞFAL KABİLİYETİ suçun unsuru olarak
kabul edilmiş, 5237 sayılı T.C.K.’nın 204. ve 207.
maddelerinde ise suç tanımlamasında bu özelliğe açıkça
yer verilmiştir.

 Aldatıcılık özelliği fiilen var olup olmadığı değil, her
somut olayda hukuken var olup olmadığının
araştırılması gerekir.

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK
Madde 204- (1) Bir resmi belgeyi sahte olarak
düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını
aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi
kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır. (Asliye Ceza)
(2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir
belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi
başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı
olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan
kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılır. (Ağır Ceza)
(3) Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit
oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması
halinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır.

A.

FOTOKOPI VE ORIJINAL BELGE ÜZERINDE GRAFOLOJIK İNCELEME
(ADLI AMAÇLı BELGE ÜZERINDE SAĞLıKLı BIR KRIMINAL INCELEME
YAPıLABILMESI IÇIN BELGENIN ASLı OLMASı GEREKIR.)

B.
C.
D.
E.

A.
B.
C.
D.

Orijinal belge üzerinde sahtecilik bulguları (parmak izi, lekeler,
katlama çizgileri vs.) ortaya konabilmektedir.
El yazıları, imza transferi (yapıştırma-ekleme) özellikleri tespit edilir.
Orijinal belgede imza v e yazıların hızı yapım kademesi saptanır.
Belgede ilave, sürşarj (değiştirme) ve fulaj izleri rahatlıkla görülür.
Belgede ilaveler aynı renk tonu olmasına rağmen laboratuar
ortamında rakam-el yazıları ve genel değişiklikler aynı renk kalemle
yapılmasına karşın farklı kalem olmasından dolayı (kimyasal bileşim
farklı) değişik dalga boyu yansıtacağından ilave ve sürşarj unsurları
görülür.
Fotokopi belgeler
Belge siyah-beyaz olduğundan, ilave-sürşarj değiştirme unsurları
görünmez.
Kağıt/kalem özelliğinin incelenmesi mümkün değildir (fotokopi bir
görüntüdür)
Fotokopi belgelerde toner incelemesi yapılır.
Fotokopi belgelerin geliş kurumu ya da tarafların sundukları kopyası
iyice karşılaştırılmalıdır.

Adli Belge İncelemekte Kullanılan Bazı Teknik Cihazlar
ESDA

Gizli yazılar, karalanmış yazıların ortaya konması

VSC 2000-6000

Mürekkepler arasındaki farklı emilim spektrumları
grafiksel olarak görüntüleri alınır.

TLC
karşılaştırması

İnce tabaka kromatografi ile mürekkep

(renk ayırım) yapılarak grafikleri alınır
SLM 4177

İlave-değiştirme bulgularını ortaya koymaktadır

SEM-Hyperspectral
koyar
XP 4010D
koyma)
Örnek: 48 Rakamı
Diğer optik cihazlar

Yazı ve imzaların mürekkep farklılıklarını ortaya
(TÜBİTAK-Genel Sahtecilik bulgularını ortaya
1
4’e dönüşmekte
(ışık ışınları-büyüteç-cetvel vs.)
3
8’e dönüşmekte

El yazılarının incelenmesinde istatistik yöntemler (Adli
Stilometri)
Temel Ölçüm prensipleri
Büyük-küçük harf teşkili
Harf, rakam ara mesafe
oranları
Sözcük ara mesafe oranları

Yazıların yatayla yaptıkları
açı
Baskı şiddeti özelliği
Paragraf ara mesafe oranları
Yazım şiddeti (hızı)
Yazının seyri istikameti
Büyük harf tasarımı: A-B-M-KE-Z
Yazı tipi (türü), diğerleri

Sahte Belge Yapılış Yöntemleri
Sahteciliğin tanımı: Olmayan bir belge tanzim etmek ve onu çıkar
amaçlı kullanmak ya da var olan belge üzerinde mana ve anlam
yönünden değişiklik (sürşarj) yaparak çıkar amaçlı
kullanılmasıdır.
Sahte imza (belge) yapılış yöntem ve şekillerine göre:

A ● ÜSTTEN KOPYA METODU (ÇAKIŞMA)
B ● BAKARAK KOPYA METODU ++
C ● SERBEST (BAĞIMSIZ) TAKLİT METODU +++
D ● İMZA VE YAZI TRANSFER METODU (MONTAJ)
E ● HİLE VE DESİSE İLE YAPILAN KARMAŞIK METOD
(Birçok Yöntemlerin Bir Arada Kullanımı)

Hile ve Desise ile Yapılan Karmaşık Metodla Ele Geçirilen Belgeler

(Birçok yöntemlerin bir arada kullanımı)
1) Belgeler imzalanırken üstü kapatılıp daha sonra onun senet ya da başka
kıymetli evrak haline getirilmesi

2) Farklı makama yazılmış bir belge daha sonra, montajla senet haline
dönüştürülmesi
3) Açılışlarda, yeni ofislerde kutlama amaçlı hediye-çiçek (buket)
gönderiminde imzaların alındının sonradan o belgenin farklı belgeye
ibranameye, sözleşmeye vs. dönüştürülmesi
4) Kaybolan kimlikle kağıt üzerinde şirket kurulup karşılıksız çek verme
5) Borçlanmada düzenlenen senetlerin ödeme sonrası yırtılması ve tekrar o
belgenin başka bir ilde işleme konması
6) Açığa atılan imzaların kötüye kullanılması ve medar-ı tatbik şeklinde
alınan belgelerin daha sonra başka yerden tekrar işleme konması
7) Hileli şekilde kendisine ait olmayan imzalanmış çekleri ödeyip zor
durumda kalındığında inkar etme metodu
8) Diğer Metodlar

1. KAĞIT ÜZERİ KAPATILARAK İMZA ATAN KİŞİNİN DİKKATİNİ ÇEKMEDEN
RASTGELE ATILAN İMZANIN SONRADAN ÜZERİNİN DOLDURULMASI
BİLİRKİŞİ TEKNİK RAPORU
İcra Hukuk Mahkemesi Sayın Hakimliği’ne / GEBZE
Dosya
Davacı
Davalı
Konu
Bilirkişi

: 2008/595
: Mehmet Aydın
: Seyfettin Ekşi – Seyit Yanak
: Evrakta sahtecilik
: Şahin İplikçi (İ.Ü.Adli Bilimler Uzmanı)
Belge İnceleme (Grafoloji ve Sahtecilik Uzmanı)

Borçlusu Mehmet Aydın, alacaklısı Seyfettin Ekşi, düzenleme tarihi 02.05.2007, 29.08.2008
vade tarihli ve 180.000 YTL’Lik senet incelenerek sahtecilikle ilgili varsa bulguların tesbitinden
ibarettir.
ÜSTÜ KAPATTIRILRAK ATILAN
GERÇEK İMZA
GERÇEK İMZA

Sonuç itibariyle inceleme konusu senette Mehmet Aydın adına
atfen atılmış borçlu imzanın boş kağıda veya senedin etrafı ve
özellikle
ÜSTÜ
KAPATILARAK
SENET
İMZALANMAK
MAKSADIYLA ATILMIŞ İMZA OLMAYIP, BU İMZA ATILIRKEN
ÜSTÜ KAPATILMASIYLA FARKLI AMAÇLA ATTIRILIP DAHA
SONRA
SENEDİN
BUGÜNKÜ
MEVCUT
DURUMUNA
GETİRİLDİĞİ, AYRICA BUKLE BAĞLANTI ŞAPKASININ
BULUNMADIĞI , diğer taraftan senet özellikle yıpratılıp orijinal
özellik gösterildiği, senedin sonradan düzgün olmayan tarzda
bombeli (eğri) kesildiğine de bir anlam verilememiştir.
Sahteciliğin fiziksel ve şekilsel olarak tespit edildiği kanaatine
varılmış olup, rapor mahkemeye saygı ile sunulur.
Bilirkişi
Şahin İplikçi (İ.Ü. Adli Bilimler Uzmanı)
Belge İnceleme (Grafoloji) ve Sahtecilik Uzmanı

2. FARKLI AMAÇLA YAZILMIŞ BELGENİN ÜZERİ DEĞİŞTİRİLEREK
AMACI DIŞINDA KULLANIMI

BAŞKA BELGEDEN ALINAN İMZA VE ÖZCAN GEBEŞOĞLU YAZILARI
MONTAJI
(Genel kritikler: a) Saygılarımla b) Anlamsız dizayn ve tasarım)

5.KARGO, KİRACI KONTRATOSU, YENİ GÖREV KUTLAMASI İÇİN ÇİÇEK
GÖNDERİMİ
SOKAKLARDA ANKET İÇİN ATILAN İMZALARIN SONRADAN BİLGİSAYAR
ORTAMINDA
BİLİRKİŞİ TEKNİK RAPORU
TARANARAK FARKLI AMAÇLI
KULLANIMI
Zeytunburnu
Cumhuriyet Başsavcılığı’na
Z.Burnu/İSTANBUL
Dosya Hz
Davacı
Müşteki
Sanık
Suç
Bilirkişi

: 2001/11837
: K.H.
: Av. Nurgün Ceylan
: 1-Fedai Kutlu 2- Makbule Kutlu
: Hile ve desise kullanarak irade dışı imza almak ve kazanç temin etmek
: Şahin İplikçi (Suç Bilim Uzmanı) İ.Ü. Adli Tıp Ens. Ma Uzm.
El yazıları imza (Grafoloji ve Sahtecilik) Uzmanı)

C.SAVCILIKTA TESBİTİ İSTENEN HUSUS
Hazırlık evrakında bahsi geçen müşteki Av. Nurgün Ceylan tarafından hile ile imza alarak, gerçek dışı, irade
dışı belge düzenleyerek, haksız kazanç elde etmek, zarara uğratmak suçundan sanıklar hakkında şikayette
bulunulmuş ve yine dosya içinde mevcut kapalı zarf içinde ibraname (31.05.2001 tarihli) yazı)’nın
incelenmesinde; İmzanın A-4 kağıdına çiçek teslimi hususunda teslimi için atılan imzanın daha sonra kağıt
kesilerek ibraname gibi imzadan sonra düzenlendiği irade dışı ve kanun dışı yollarla daktilo ile doldurularak
tanzim edildiği iddiası.

SONUÇ:
Bir adet beyaz A4 yarım kağıdında 5 satırdan ibaret basit daktilo ile yazıların imzadan sonra üstü
doldurularak yazılmış olduğu.
Yazı ile imza arasında anlamsız şekilde boşluk bırakıldığı, bu boşluğun belgenin sonradan
doldurulmuş olduğunun açıkça görüldüğü, (bir çiçek gönderilip Teslim Alındı imzası ile) bu tür sahtecilik
olayı suç biliminde imza transfer ya da önceden başka maksatla imzalatılmış bir belgedeki imzayı, daha
sonra üstü daktilo ile doldurularak başka maksatla bugünkü mevcut durumuna getirmek suretiyle
sahteciliğin yapıldığı görüş ve kanaatine varılmıştır.
Rapor C. Savcılığına saygı ile sunulur. 26.11.2001
Şahin İPLİKÇİ
İ.Ü. Adli Bilimler Uzmanı
Grafoloji ve Sahtecilik Uzm.

HİLELİ ŞEKİLDE KENDİSİNE AİT OLMAYAN İMZALI ÇEKLERİ
MUNTAZAM ÖDENDİĞİ VE ZOR DURUMDA KALDIĞINDA İMZAYI İNKAR ETME YÖNTEMİ

Hasan Çaylak’ın
GERÇEK imza
beyannamesi

Hasan Çaylak’a ait Vergi
Dairesinde kullandığı ORİJİNAL
imza

UYARI:
Kimliğinizi kesinlikle
kaybetmeyiniz, kimlik
fotokopisini de
kimseye vermeyiniz,
aksi halde adınıza
şirket kurulur. İşadamı
olursunuz, adınıza
çekler alınır, daha
sonra ödenmez ve
ardından da cezaevine
gidersiniz.

26.4.2010, Vatan Gazetesi 3. sayfa

SAHTECİLİKLE İLGİLİ BAZI ÖNERİLER
















Resmi işlemlerinizde aceleci olmayın ve imzaladığınız
belgeyi iyi okuyun.
Belge imzalarken önce kağıdın arkasına bakın, boş kağıda
imza atıp başkasına vermeyin.
Kurum ve kuruluşlara dilekçe verdiğinizde yazı ile imza
arasında açıklık bırakmayın.
Sözleşme, protokol, akid yaptığınızda her maddeye bir
numara veriniz.
Size gönderilmiş bulunan çiçek, hediye vb. maddeleri
alırken alındı makbuzuna imza atmayın, sadece
paraflayın.
Zorunlu olmadıkça çek ve senet kullanmayınız ya da
asgaride tutunuz.
Çek, senet vb. belgelerin gözünüzün önünde
düzenlenmesine dikkat ediniz.
Tanımadığınız kişiden cirantalı çek ya da senet almayınız.
Senetleri ödediğinizde onu yırtmayınız, saklayınız.
Tüm işlemlerinizde belgenin bir suretini (renkli
fotokopisini) mutlaka alınız, saklayınız. Kimliğinize sahip
çıkınız.
İşlemlerde kullanılan kalemi değiştirmeyiniz.

