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�ZET:
Adli belge incelemesi, araßtÝrma veya sorußturma konusu olmuß

belgeler �zerinde �alÝßmalar yapan multidisipliner bir meslek ala-

nÝdÝr. Hem �lkemizde hem de t�m d�nyada adli belge inceleme-

lerinin b�y�k �oÛunluÛunu imza incelemeleri olußturmaktadÝr.

Ümza, el yazÝsÝnÝn �zel ve komplike bir formudur. Bu sebep-

le, imza olußumunda; el yazÝsÝ olußumunu etkileyen pek �ok

�zellik �nemli rol oynamaktadÝr. Ümzalar; zaman ge�tik�e do-

Ûal olarak deÛißime uÛrayabileceÛi gibi, ge�irilen bazÝ hastalÝk-

lar sebebiyle de deÛißebilmektedir. ÜmzalarÝn bilin�li ve istemli

olarak orijinal formlarÝndan farklÝ bir bi�imde atÝlmasÝ veya bir

baßkasÝnÝn imzasÝnÝn benzetme gayretiyle sahte olarak atÝlmasÝ

imza incelemeleri alanÝnda sÝklÝkla rastlanan imza sahteciliÛi

tipleridir. �st�nden kopya y�ntemi, bakarak kopya y�ntemi,

serbest taklit y�ntemine ilave olarak, pul nakli y�ntemi  ile

olußturulan imza sahtecilikleri de vardÝr.

Bu �alÝßmada pul nakli y�ntemiyle imza sahteciliÛi yapÝlmÝß

bir dosyanÝn olgu olarak sunulmasÝ ve bu olgu sebebiyle bu t�r

imza sahteciliklerinin tartÝßÝlmasÝ ama�lanmÝßtÝr.

Anahtar Kelimeler: El yazÝsÝ, imza, imza sahteciliÛi, adli

belge incelemesi, pul nakli.

SUMMARY:   
Forensic document examination is a field of multidiciplinary

approach. Most of the questioned document examinations are

signature examinations, Turkey and the world.

Signature is a more complex and special form of handwri-

ting. Therefore many factors that effect formation of the cha-

racters of handwriting also effect formation of the characters of

signature. Signatures can vary naturally with time, but also

change due to some clinical conditions  or diseases. Conscious

and voluntary or signing in a form different from the original

signature, or signing in order to rebemle another personÕs sig-

nature are common types of signature forgery.

Copying a signature by superimposition or looking at the

original signature, copying freely an stamp transfer are other

forms of signature forgery.

This case report is a about a signature forgery in the form of

stamp transfer. The aim of this presentation is to discuss this

kind of signature forgery.

Key words: Handwriting, signature, signature forgery, fo-

rensic ducument examination, stamp transferring.

GÜRÜÞ VE AMA�
Yirminci y�zyÝlda gelißen teknoloji, genißleyen iß hac-

mi, ticaret olanaklarÝ ve kentleßmenin hÝzlanmasÝ sonucu

sosyok�lt�rel �evrelerin s�zleßmeleri yazÝlÝ hale getirme-

lerini zorunlu kÝlmÝß iken yirmi birinci y�zyÝlda elektro-

nik iletißim �aÛÝnda olmamÝza raÛmen yazÝlÝ dok�man

ve imza hala �ok fazla kullanÝlmaya devam etmektedir.

YazÝlÝ ve basÝlÝ s�zleßmelerin kanÝtlanabilirliÛi, yasal d�-

zenlemedeki yaptÝrÝm g�c�, bu t�r belgelerin artmasÝna

neden olurken ama� dÝßÝ ve k�t� kullanÝmlarÝ da arttÝr-

maktadÝr (1,2). 

Bu ama�la yapÝlan ißlemlerden biri de daha �nce baßka

ama�la kullanÝlan �st�ne imza atÝlan pulun yeni ama�

i�in d�zenlenen belgeye naklidir. Bu vakada, ATK



FÜD'ne gelen bir olgu irdelenmiß VSC 2000 cihazÝndan

elde edilen g�r�nt�lerle sunulmußtur.

GENEL BÜLGÜLER

Ümza, atan ßahsÝn kimliÛini ortaya koyan, tatbik edildi-

Ûi belgenin ßahÝs tarafÝndan bilindiÛini ve onaylandÝÛÝnÝ

belirten, genellikle el ile olußturulmuß, �zel bir yazÝ for-

mudur(3-5).

Ümza genellikle el yazÝsÝnÝn �zel bir formu olduÛu i�in

olußumu da temel olarak el yazÝsÝ olußumuna benzer. El

yazÝsÝ olußumunda temel olarak motor �nite, g�rme ve

beyin fonksiyonlarÝ g�rev almaktadÝr. Motor �niteden

kastedilen, beyindeki ilgili merkezler, 1. motor n�ron, 2.

motor n�ron, n�romuskuler b�lge ve nihai olarak kaslar

g�rev alÝr(6,7).

Konußma ve yazmada en etkili iki b�lge Broka ve Wer-

nicke Merkezleri ile Posteropariyetal b�lgedeki ang�ler

girus alanÝdÝr. Duyulan ve g�r�len uyarÝlar Wernike ala-

nÝna gelerek anlaßÝlÝr hale d�n�ß�r, anlamlandÝrÝlan sin-

yaller motor b�lge olan Broka merkezine g�nderilir, bu

uyarÝlar da konußma ve yazmayÝ saÛlayan kas aktivasyo-

nunu y�netir. YazÝ becerisi arttÝk�a yazma ißlemi otoma-

tikleßir ve kalÝplaßÝr. Bu kalÝplar yazÝ alÝßkanlÝklarÝnÝ or-

taya �ÝkarÝr. YazÝnÝn bireyselliÛi bu kalÝplardan gelir. Bu

bilin�sizce yapÝlan bir faaliyettir(6-9). 

Þ�pheli imzalar 6 grupta tanÝmlanabilir:

1. Belgedeki imzanÝn atfen atÝlÝ olduÛu kißinin orijinal

imzasÝnÝ kopya veya taklit �abasÝ g�sterilmeden atÝl-

mÝß sahte imzalar.

2. Hayali ßahÝslar adÝna atÝlmÝß sahte imzalar.

3. Orijinal bir imzayÝ kopyalamak suretiyle atÝlmÝß sah-

te imzalar: Belge, orijinal imzayÝ taßÝyan belgenin

�zerine veya altÝna konmak suretiyle orijinal imza ta-

kip edilerek atÝlÝrlar.

4. Orijinal bir imza taklit edilerek serbest elle atÝlmÝß

sahte imzalar.

5. ÞahsÝn kasÝtlÝ olarak farklÝ tarzda veya orijinal imza-

sÝnÝ bozarak atmÝß olduÛu ger�ek imzalar.

6. Hile ile elde edilmiß ger�ek imzalar (pul nakli ile ya-

pÝlan imza sahteciliÛi) (10).

Pul nakli ile imza sahteciliklerinde fail, �zerinde maÛdur

tarafÝndan atÝlan imza bulunan pulu s�ker ve sahte olarak

d�zenlemek istediÛi belgeye yapÝßtÝrÝr. EÛer imzanÝn tama-

mÝ pulun �zerindeyse failin pulu s�k�p sahte belgeye ya-

pÝßtÝrmasÝ yeterli olacaktÝr. ÜmzanÝn tamamÝnÝn pulun �ze-

rinde olmadÝÛÝ hallerde fail, pulu s�k�p sahte belgeye ya-

pÝßtÝrdÝktan sonra, imzanÝn geri kalan kÝsÝmlarÝnÝ tamamla-

maya �alÝßacaktÝr. Pul nakli yoluyla yapÝlan sahteciliÛin de-

Ûißik ßekillerde ortaya �ÝkartÝlmasÝ olanaklÝdÝr. ÜmzanÝn ta-

mamÝnÝn pulun �zerinde olmadÝÛÝ hallerde sahteci tarafÝn-

dan eksik kalan kÝsÝm kalem vasÝtasÝyla tamamlanacaÛÝn-

dan kalem ve m�rekkebin farklÝ olmasÝ pul nakli yoluyla

yapÝlan sahteciliÛi ortaya �ÝkartÝr (1, 10-16). 

Pul nakli ile yapÝlan sahteciliklerde aßaÛÝda belirti-

len �zelliklere dikkat edilmelidir:

4 Pulun tek veya �ift olmasÝ,

4 Pul tek ise imzanÝn pulun dÝßÝna taßÝp taßmadÝÛÝ,

4 Pul dÝßÝna taßan kÝsÝmlarÝn farklÝ kalem ile tamamlanÝp ta-

mamlanmadÝÛÝ, pul dÝßÝna ikinci bir imza atÝlmÝß ise fark-

lÝ kalem veya farklÝ el ile doldurulup doldurulmadÝÛÝ,

4 Fulaj (baskÝ izi),

4 Ümza hatlarÝnÝn pullarÝn perforaj deliklerinde devam

edip etmediÛi veya bu kÝsÝmlarÝn farklÝ kalemle ta-

mamlanÝp tamamlanmadÝÛÝ,

4 FarklÝ yapÝßkan maddenin varlÝÛÝ ve farklÝ k�ÛÝt ka-

lÝntÝlarÝ olup olmadÝÛÝ,

4 Bazen damga pulu yerine posta pulu yapÝßtÝrÝlmasÝ

(sanÝÛÝn elinde imzalÝ posta pulu vardÝr),

4 Pul basÝm tarihinin genelde olduk�a eski tarihli olup

olmadÝÛÝ (��nk� pul genellikle eski belgelerden elde

edilmektedir)( 1, 10-13, 18, 20).

Sahtecilikleri kanÝtlamak i�in dikkat edilmesi gere-

ken hususlar:

1.  KullanÝlan yazÝ aracÝ:

Belgenin ilk d�zenlemesi sÝrasÝnda kullanÝlan yazÝ ara-

cÝ ile ilavede kullanÝlan yazÝ aracÝ farklÝ olabilir. Bu du-

rumda kalem ucu kalibresi ve m�rekkep renk tonu ayrÝ-

ßÝmÝnÝn yapÝlmasÝ �nemlidir(2, 10, 14, 19). 

2.  �izgiler �zerindeki bulgular:

Bir belge metnine yapÝlan eklemede, kelimenin �izgile-

rinden bazÝlarÝ �zerindeki bulgular ß�pheli kÝsmÝn sonra-

dan eklendiÛini g�sterebilir. YazÝ yazÝlÝrken m�rekkebin

daÛÝlmasÝnÝ �nlemek amacÝ ile k�ÛÝt imali sÝrasÝnda, k�ÛÝt-

lar kolalama (collage) ißleminden ge�irilirler. Bir kaÛÝdÝn

katlanmasÝ halinde, y�zeyindeki kolaj maddeleri katlama

�izgisi boyunca kÝrÝlÝr ve d�k�l�r. Bu hat boyunca sell�loz

elyafÝ dikleßir ve kaÛÝt y�zeyi parlaklÝÛÝnÝ kaybederek mat-

laßÝr. Katlama �izgisi bir yazÝ �zerinden ge�mißse, bu yazÝ-

nÝn k�ÛÝdÝn katlanmasÝndan �nce veya sonra yazÝlmÝß olup

olmadÝÛÝnÝn saptanmasÝ, " yazÝ-katlama hattÝ" kesißme

noktasÝnÝn incelenmesi ile olanaklÝ olur. (2, 10, 14, 19).
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3.  Fulaj:

Bir belgenin d�zenlenmesi sÝrasÝnda, kaleme uygula-

nan el basÝncÝnÝn k�ÛÝt �zerinde ve ayrÝca k�ÛÝdÝn arka

y�z�nde meydana getirdiÛi izlere fulaj (baskÝ izi) denir.

Bu izlerin derinliÛinin az veya �ok olmasÝnda, yazÝnÝn

yazÝldÝÛÝ materyal veya materyalin konulduÛu y�zeyin

sertlik ve yumußaklÝÛÝ da rol oynar. Ülave gibi sahtecilik

olaylarÝnÝn tespit edilmesinde fulaj �ok �nemlidir. Ülave-

ler, belgenin d�zenlenmesinden sonra yapÝlacaÛÝndan

farklÝ presyon ve farklÝ y�zeyin meydana getirdiÛi fulaj

farklarÝnÝ g�rmek olanaklÝdÝr. Pul transferinde, yeni bel-

genin arka b�l�m�nde baskÝ izine rastlanmamasÝ �ok

kÝymetli bir bulgudur(2, 10, 14, 19). 

4. Uygunsuzluk:

Ülave daha �nce tasarlanmÝßsa, belge �zerinde bunun

i�in uygun bir yer ayrÝlacaktÝr. AyrÝlan yerin ilaveye faz-

la gelebileceÛi d�ß�n�l�yorsa, harf ve rakamlar b�y�k

yazÝlacak fakat boßluk dolacaÛÝndan, son harf ve rakam-

larÝn sÝÛmasÝ i�in bunlar k���lt�lecektir. (2, 10, 14, 19). 

OLGU
DavacÝ ile davalÝ aralarÝnda Ò15/11/2002Ó tarihli bir

anlaßma yaparak bir alÝm satÝm akdi yapmÝßlar. Bu anlaß-

mayÝ kendi aralarÝnda yazÝlÝ bir ßekle getirmißler ve ge-

rek davacÝ gerekse davalÝ olan kißiler s�zleßmenin altÝna

olmak �zere, bir pulun �zerine, bir de a�ÝÛa imza atmÝß-

lar. Bu anlaßmadan sonra davacÝ alacaÛÝ olan parayÝ ala-

madÝÛÝ i�in davalÝ aleyhine takibe ge�ilmiß. DavalÝ, dava-

cÝya olan borcunu kapatabilmek amacÝ ile s�zleßme met-

ninde bulunan pulu yerinden s�kerek bir senet �zerine

yapÝßtÝrmÝß ve senetin kalan kÝsÝmlarÝnÝ da doldurarak

takibe koydurmuß. Bunun �zerine mahkeme olayÝ ay-

dÝnlÝÛa kavußturmak amacÝ ile dosyayÝ ATK Fizik Ühti-

sas Dairesi Adli Belge Ünceleme Þubesine g�ndermißtir.

ATK FÜD Adli Belge Ünceleme Þubesi raporunda; incele-

me konusu senedin �n y�z�ndeki pulun �zerindeki imza-

nÝn pulun ortasÝnda yer aldÝÛÝ, a�Ýkta herhangi bir imzanÝn

bulunmadÝÛÝ, pul altÝnda mevcut yapÝßtÝrÝcÝ madde dÝßÝnda

ikinci ve farklÝ yapÝßtÝrÝcÝ madde bakiyelerinin bulunduÛu,

pul �zerindeki imzanÝn senet kaÛÝdÝnda fulaj g�stermediÛi,

ayrÝca s�z konusu imzanÝn dosyada fotokopisi bulunan

ara� satÝßÝ ile ilgili belgenin ÒalÝcÝÓ b�l�m�ndeki pul foto-

kopisindeki imza ile tam bir tetabuk halinde olduÛu ve ay-

nÝ kißi tarafÝndan atÝlan imzalarÝn tam olarak tetabuk et-

melerinin m�mk�n olamayacaÛÝndan bahisle s�z konusu

senet �zerindeki pulun baßka bir belge �zerinden s�k�le-

rek bulunduÛu yere nakledilmiß olduÛu kayÝtlÝdÝr.

Þekil 1.1 Þekil 1.2
Ünceleme konusu KarßÝlaßtÝrma konusu
pul ve imza kopya pul ve imza

TARTIÞMA VE SONU�
YazÝlÝ s�zleßmelerin somut belge olmasÝ ve yasal d�-

zenlemeler nedeniyle sÝklÝkla kullanÝlmasÝ bunlarla ilgili

sahtecilikleri de g�ndeme getirmißtir. Ümza incelemeleri

t�m d�nyada olduÛu gibi �lkemizde de adli belge incele-

melerinin �nemli bir iß y�k�n� olußturmaktadÝr(21, 22).

Orijinal olan her t�rl� belgede bulunan imzalar, imza

sahipleri tarafÝndan �zerlerindeki metnin tasdik ve kabul

edildiÛi anlamÝ taßÝmaktadÝr. Sahte olarak olußturulmuß

belgelerde imzalar taklit edilme gayreti ile olußturulabildi-

Ûi gibi orijinal imzalarÝn sahte belgeye taßÝnmasÝ ile de

olußturulabilmektedir. Orijinal imzalarÝn sahte belgeye

taßÝnmasÝ durumunda sanÝk tarafÝndan maÛdurun kendi

imzasÝnÝ taßÝyan ama sahte olan belge ile karßÝlaßtÝÛÝnda

sahtecilikle ilgili unsurlarÝn farkÝna varamayarak imzasÝnÝ

ink�r edemeyeceÛi ama�lanmaktadÝr(10,23). 

BazÝ durumlarda sanÝk ile maÛdur arasÝnda sahte belge-

nin i�eriÛi olan �rneÛin bor�-alacak ilißkisi bulunmakla
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Þekil 2.2 
Ünceleme ve karßÝlaßtÝrma 
konusu  imzalarÝn �st �ste
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VSC 2000 g�r�nt�leri



birlikte ortada bu ilißkiyi ispatlayan bir belge yoktur ve

bu ama�la sahte belge olußturulabilmektedir. Bu husus sa-

dece belge incelemenin deÛil adli tahkikat dosyasÝnÝn da

�nemini ortaya koymaktadÝr. Orijinal imzalar ile olußtu-

rulan sahte belgelerde maÛdur sahteliÛin bilincine varsÝn

ya da varmasÝn genelde rastlanan; ilk olarak imzasÝna iti-

raz ettiÛidir. Zira maÛdur b�yle bir belge d�zenlemedi-

Ûinden emindir. Ancak belge inceleme uzmanlarÝ �oÛun-

lukla kendilerine sorulan hususlarÝ incelemektedirler. Bu

t�r belgelerde sadece imza incelemesi istendiÛi durumlar-

da varÝlan sonu� teknik olarak yanlÝß olmamakla birlikte

yargÝlamada hatalÝ sonu�lar doÛurabileceÛi a�ÝktÝr.

Orijinal imzalar ile olußturulan sahte belgelere en �arpÝ-

cÝ �rneklerden biri �zerinde imza olan bir pulun amacÝ dÝ-

ßÝnda sahte bir belge olußturmak i�in kullanÝlmasÝdÝr. Bu

t�r sahtecilikler; sahteci tarafÝndan hem kolaylÝkla olußtu-

rulmasÝ hem de tespitinin g�� olacaÛÝ d�ß�n�lerek yapÝl-

maktadÝr. Oysaki belge inceleme uzmanlarÝ, bu tip olgula-

rÝ �rneÛin orijinal bir imza taklit edilerek serbest elle atÝl-

mÝß imza sahteciliÛi ile karßÝlaßtÝrÝldÝÛÝnda daha kolaylÝkla

tespit edebilmektedirler. Þ�yle ki; genellikle pul ya da pul-

larÝn yeni belgeye yapÝßtÝrÝlmasÝ i�in ikinci bir yapÝßtÝrÝcÝ

kullanÝlmak zorundadÝr. PullarÝn s�k�ld�Û� yerden hem

katÝlaßmÝß yapÝßtÝrÝcÝ madde, hem de k�ÛÝt kalÝntÝlarÝ yeni

belgeye taßÝnmaktadÝr. PullarÝn etrafÝndaki perforaj delik-

leri arasÝnda ve dÝßÝnda kalan m�rekkepler yeni belgeye ta-

ßÝnamamakta ve bunlar ikinci bir kalemle tamamlanmak

zorunda kalÝnmaktadÝr. Bu vakada da perforaj delikleri

arasÝndaki m�rekkepler ve pulun s�k�ld�Û� yerden hem

katÝlaßmÝß yapÝßtÝrÝcÝ madde ile k�ÛÝt kalÝntÝlarÝ hem g�zle

muayenede hem de cihazlarla tespit edilmißtir.

Pul nakli y�ntemi ile yapÝlan imza ve dolayÝsÝyla belge

sahteciliÛi, BirincioÛlu ve arkadaßlarÝnÝn yaptÝÛÝ serbest

taklit y�ntemiyle olußturulan imza sahtecilikleri(18) ile

karßÝlaßtÝrÝldÝÛÝnda, serbest taklit y�ntemiyle olußturulan

imza sahtecilikleri, sahteciliÛi uygulayan birey i�in uygu-

lamasÝ en zor, keza imzayÝ inceleyen incelemeci i�in de or-

taya �ÝkartÝlmasÝ en g�� olan sahtecilik tipi iken, pul nak-

li y�ntemi ile yapÝlan imza sahtecilikleri �ok sÝk rastlan-

mamakla birlikte kolay olußturulan bir sahtecilik y�nte-

midir. S�z konusu sahtecilik uzman bilirkißiler ve uygun

teknoloji sayesinde kolaylÝkla da tespit edilebilmektedir. 

Orijinal belgede belli bir basÝn�la olußturulan fulaja,

pul nakli yapÝlmÝß yeni belgenin arka b�l�m�nde rast-

lanmamasÝ �ok kÝymetli bir bulgudur. Pul haricinde ge-

nellikle imza bulunmamaktadÝr, varsa bu ikinci bir ka-

lemle ve sahte olarak olußturulmak zorundadÝr. Bir diÛer

�nemli belirti de aktarÝlan pul �zerinde eski belgeden

kalma yazÝ, m�h�r, kaße ve m�rekkep kalÝntÝlarÝnÝn tes-

pit edilmesidir. EÛer imzayÝ tamamlamak y�n�nde fark-

lÝ fiziki evsafta bir kalemle m�dahale yapÝlmÝßsa kalem

ucu kalibresi (kalÝnlÝÛÝ), m�rekkep farkÝndan sahtecilik

ortaya �ÝkarÝlabilmektedir. Bu vakada da yapÝlan incele-

mede, pul nakli nedeniyle sahte olarak olußturulan belge-

de fulaj izine rastlanmamÝßtÝr (10). 

YapÝlan bir �alÝßmada 189 g�n�ll�ye, basit �izgiler, ge-

ometrik �zellikler, basÝlÝ Üngiliz alfabe harfleri, basit �in-

ce karakterler ve her biri bir veya iki hedef �zellikleri

olan sade bir imza i�eren 21 izole edilmiß el yazÝsÝ sem-

bollerini taklit etmesi s�ylenir. �alÝßma g�sterdi ki; tak-

lit�iler daha �ok g�z�n yakaladÝÛÝ karakteristikler �ze-

rinde konsantre olmakta iken g�ze �arpmayan karakte-

ristikleri ve sÝklÝkla en gerekli ve b�ylece en faydalÝ olan-

el yazÝsÝnÝ teßhis eden �zellikleri ihmal edebilmektedir-

ler(24). AynÝ �alÝßmada bu kißilere basit �izgiler, geomet-

rik �zellikler, basÝlÝ Üngiliz alfabe harfleri, basit �ince ka-

rakterler ve her biri, bir veya iki hedef �zellikleri olan sa-

de bir imza i�eren 21 izole edilmiß el yazÝsÝ sembollerini

kopyalama yapmasÝ s�ylenir. Sonu�lar g�sterir ki kopya-

lamada genel ßekil ve dÝßtan g�r�nt�s� yakÝndan benze-

tilirken detaylar g�z ardÝ edilebilmektedir (25). Olgu-

muzda, davacÝ ile davalÝ aralarÝnda Ò15/11/2002Ó tarihli

bir anlaßma yaparak bir alÝm satÝm akdi yapmÝßlar. Bu

anlaßmayÝ kendi aralarÝnda yazÝlÝ bir ßekle getirmißler ve

gerek davacÝ gerekse davalÝ olan kißiler s�zleßmenin altÝ-

na olmak �zere, bir pulun �zerine, bir de a�ÝÛa imza at-

mÝßlar. Bu anlaßmadan sonra davacÝ alacaÛÝ olan parayÝ

alamadÝÛÝ i�in davalÝ aleyhine takibe ge�ilmiß. DavalÝ, da-

vacÝya olan borcunu kapatabilmek amacÝ ile s�zleßme

metninde bulunan pulu yerinden s�kerek bir senet �ze-

rine yapÝßtÝrmÝß ve senetin kalan kÝsÝmlarÝnÝ da doldur-

muß, yapÝlan incelemede, s�z konusu pul (ßekil 1.1) �ze-

rindeki imzanÝn dosyadaki fotokopisi bulunan ara� satÝ-

ßÝ ile ilgili belgenin ÒalÝcÝÓ b�l�m�ndeki pul fotokopisin-

deki imza (ßekil 1.2) ile tam bir tetabuk halinde olduÛu

(ßekil 2.1 ve ßekil 2.2'de g�sterilmißtir), aynÝ kißi tarafÝn-

dan atÝlan imzalarÝn veya bir baßkasÝ tarafÝndan benzeti-

lerek atÝlan imzalarÝn tam olarak tetabuk etmelerinin

m�mk�n olamayacaÛÝndan, s�z konusu senet �zerindeki

pulun baßka bir belge �zerinden s�k�lerek bulunduÛu

yere nakledildiÛi tespit edilmißtir.

Sonu� olarak pul nakli y�ntemi ile yapÝlmÝß belge sahte-
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ciliklerinde tespit daha kolay olabilmesine raÛmen, maÛ-

durlarÝn adli mercilere baßvururken sadece imzalarÝna de-

Ûil, belgenin t�m�ne itiraz etmeleri, farkÝna varmasalar

bile belgede bir sahteciliÛin olabileceÛi uyarÝsÝnda bulun-

malÝdÝrlar. Buna paralel olarak t�m adli tahkikat dosyasÝ

bir b�t�n olarak h�kimler tarafÝndan ele alÝnmalÝ ve maÛ-

durun sadece imzasÝna itiraz etmesine raÛmen, belgede ne

t�r bir sahteciliÛin yapÝldÝÛÝ hususu belge incelemeciye so-

rulmalÝdÝr. Kißilerin b�yle bir durumla karßÝlaßmamalarÝ

i�in imzalarÝ pul dÝßÝndan baßlayarak pul �zerinde bitir-

meleri, kuvvetli yapÝßtÝrÝcÝ kullanmalarÝ, en az iki imza at-

malarÝ, imzalarÝn basit ve taklit edilebilir �zellikte olmasÝ

durumunda ad ve soyadlarÝnÝ da el yazÝsÝ ile yazmalarÝ ge-

rekmektedir. AyrÝca imzalÝ bir belgede imza ile metin kÝs-

mÝ arasÝnda boßluk bÝrakÝlmamalÝ, metin kÝsmÝ maddeler

i�eriyorsa son b�l�me ka� maddeden olußtuÛu ve ka� n�s-

ha hazÝrlandÝÛÝ mutlaka belirtilmelidir.
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