İlgili Makama Sunulmak Üzere BİLİRKİŞİ RAPORU
Tespit  İsteyen	: ………………………
Tespit Konusu    : Bir adet senet üzerinde imza incelemesi
İnceleme tarihi    : 13.05.2013 (İstanbul 1. İcra Müdürlüğü)
Bilirkişi	: …………………(İ.Ü. Adli Bilimler Uzmanı)
Adli Belge (Grafoloji) Uzmanı
Tespit isteyen İ………. S………Adalet Komisyonu Bilirkişi Listesi kapsamında yer alan Belge İnceleme (Grafoloji) Uzmanı olarak tarafıma müracaatla yargısal mercilerde kullanılmak üzere işbu rapor içeriğinde görülen belge üzerinde imza incelemesi ve belgenin sahtecilik ile oluşturulup oluşturulmadığının tespitini talep etmiştir. Bilindiği gibi Ceza Muhakemesi Kanunu, ceza yargılamasında taraflara da bilirkişi seçme yetkisini vererek, onların ilmi görüşlerden yararlanabilmesine imkân sağlamış ve bunu düzenlemiştir. 5271 sayılı CMK.nun 67/6. maddesinde; "Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafi veya kanuni temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler" ve 6100 sayılı HMK.nun 293. maddesinde; "Taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler." denilmektedir. İşbu mütalaa, ilgili yasal düzenlemeler gereği hazırlanmış olup, tarafıma sunulan aşağıdaki yazılı evrak münderacatı incelenerek hazırlanmıştır.
Tespiti İstenen Husus
Vadesi 15.07.2012, miktarı 89.650,00 TL, borçlusu İ……… S………., alacaklısı M……..A… İ…., düzenleme tarihi 16.05.2012 şeklinde hazırlanmış bir adet senet üzerinde bulunan 2 adet imzanın Borçlu İ……….. S………'e ait örnek imzalarla karşılaştırılarak ve yerinde inceleme yapılarak rapor hazırlanmasıdır.
İnceleme.ve Değerlendirme
Tespit talebinde bulunan Borçlu İ………. S………… İstanbul 1. İcra Müdürlüğü'ne inceleme konusu belgenin yerinde incelenmesi için Müdürlüğe dilekçe verip senet aslını görmek için izin alınması ile belge icra memurluğundan görevli S…….. S…….. nezaretinde 13.05.2013 günü saat 14:00'da optik aletle belge incelenmiş ve resim çekilerek notlar alınmıştır.

İnceleme konusu senet üzerinde yer alan 2 adet imza ise, daha basit şekilde atılmış olduğu, ancak imza bitişlerde son uzantıların hiç görülmediği anlaşılmış ve uzantı sonlarında imzalarda oluşan doğal incelme görülmemektedir.
İnceleme konusu senet üzerinde yer alan iki adet imza ile İbrahim Sezgin'e ait dosyada mevcut mukayese imzalarına kıyasla;
a)	İmzanın konstrüksiyon (oluşturuluş) biçimi
b)	İmzada hatların çekiliş stili
c)	İmzada bukle yapım özelliği
d)	Alışkanlıklar ve ritm
e)	İmzada bukle ve örgüleniş tarzı
f)	Baskı şiddeti
ve diğer grafolojik tanı unsurları itibariyle ortak uyum ve benzerlik yeterince sağlanamadığı, imzanın basit tersimli olması ve taklidi kolay olmasından dolayı mevcut şartlarda mukayese tespiti güç görülmekle birlikte, her iki imzanın kuvvetle muhtemel İ………. Sezgin'in eli ürünü olmadığı görüşüne varılmış olup, rapor (mütalaa) ekleriyle birlikte saygı ile sunulur.
Bilirkişi
……………… (İÜ. Adli Bilimler Uzmanı)

Belge İnçeleme GrafolojO/Ufcmanı



