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ÖZET

Adli belge incelem esi, adli bilimlerin önemli çalışma 
alanlarından birisidir.

Çalışmamız, ■yurdumuzda adli belge incelem esi ile ilgili 
bilirkişilik uygulam alarının nasıl, hangi kuruluşlarda, 
kim lerce ve hangi prensip lerle yapılm akta olduğunu 
irdelemeyi amaçlamaktadır.

Bu amaçla bilirkişiliği düzenleyen kanun maddeleri, bu 
konuda çalışan resmi bilirkişi kuruluşları, bu kuruluşlarda 
yer alan adli belge in celem e laboratuvarları, bu 
laboratuvarların iş yükleri, teknik ve elem an kapasiteleri, 
elem an seçim lerinde uygulanan prensipler, adli belge 
incelemesi alanında özel bilirkişilik uygulamaları ile Adli Tıp 
Uzmanları Derneği ve Adli Bilimler Derneği' nin tüzükleri 
incelenerek tartışılmıştır.

Elde edilen veriler, adli belg e incelem esinde 
yurdumuzda yeni yasal düzenlem eler yapılması gerekliliğini 
ortaya çıkarmaktadır. B öylece uygulamada, belirlenm iş 
çalışma standartları ve eğitim kurallarının oluşturulması ve 
ayrıca istismarı önlem ek amacıyla yeterli denetim lerin 
yapılması sağlanacaktır. Bu da ancak yasal düzenlemelerin 
yanı sıra, tüm bilirkişilik alanlarında geçerli olduğu gibi 
meslek örgütlerinin yapacağı iç düzenlem eler ile mümkün 
olabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Adli Tıp, Adli Bilimler, Adli Belge 
İncelem esi, Grafoloji, Kaligrafi.

SUMMARY

Forensic docum ent exam ination is one o f the most 
important fields o f Forensic Sciences.

Purpose of our study is to analyse how. with whom and 
with which agencies and principles o f expert applications 
related with forensic docum ent exam inations are made in 
our country.

With this purpose, it is discussed by exam ining law 
paragraphs including expertise, legal expert organizations

that work in this subject, forensic docum ent examination 
laboratories occu p ied  in these organizations, w ork 
responsibilities, tech nical and w orker cap acities and 
principles applied to choose their workers, private expert 
applications in forensic docum ent exam ination and codes of 
The Society o f Forensic Medicine Specialists and The 
Society o f Forensic Sciences.

T h e data w e obtained  show ed that new  legal 
arrengem ents are necessary for forensic docum ent 
exam inations in our country. In this way, certain work 
standards and educational rules will be formulated in 
application and sufficient controls will be ensured to avoid 
exploitation. Besides legal arrangem ents this will be 
possible with internal arrangements o f the professional 
societies.

K eyw ords: Forensic M edicine, Forensic Sciences. 
Forensic Docum ent Examination, Graphology, Calligraphy

GİRİŞ
Adaletin, toplum ve toplumu oluşturan bireyler 

arasında eşit olarak uygulanabilirliğine hizmet ederi 
pozitif bilimler topluluğuna adli bilimler denir.

Günümüzde adli bilimleri oluşturan çalışma alanla
rı, adli patoloji, adli psikiyatri, klinik adli tıp, adli tok- 
sikoloji, adli seroloji, adli biyoloji, adli belge inceleme
si, adli diş hekimliği, adli antropoloji, adli mühendis
lik, adli jeoloji ve adli fotoğrafı olarak sıralanabilir. 
Tüm bu meslek alanlarının, adli bilimlerin şemsiyesi 
altına girmesi farklı zaman dilimlerine rastlamaktadır 
( 1 ).

Adli bilimler kavramının oluşmaya başladığı döne
min başlangıcı olarak 19. yüzyılın ikinci yarısı kabul 
edilmektedir. Bu yıllarda adli bilimleri oluşturan ilk 
meslek alanının adli tıp olduğu bilinmektedir. Bilimin 
ve teknolojinin ilerlemesi ile bu alanın içine hızla ka
tılımlar olmuş, adli tıbbı izleyerek 1890’ lı yıllarda ad
li belge incelemesi de bu alanın içine dahil edilmiştir.
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20. yüzyılın başlarında ise adli toksikoloji ve adli sero- 
loji alanın sınırlarını genişletirken, adli diş hekimliği, 
adli antropoloji ve adli psikiyatrinin de alana katılma
sı ile adli bilimler bugünkü geniş yapısına ulaşmıştır
(1). Bugün adli bilimler dendiğinde akla tek bir mes
lek alanı değil, pek çok disiplinlerden oluşmuş ve top
lum düzeni için vazgeçilmez multidisipliner bir alan 
gelmektedir (2).

YURDUMUZDA ADLİ BELGE İNCELEMESİNİN 
GEÇMİŞİ

Adli belge incelemesi ile ilgili yazılmış ilk başvuru 
kitabının 1910 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ nde 
basılmış olduğu bilinmektedir (3).

Dünyada 1900’lerin başlangıç yıllarına kadar uza
nan adli belge incelemesinin yurdumuzdaki geçmişi 
de bir hayli eskidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
latin harfleri kökenli Türkçe alfabenin kabul edildiği 1 
Kasım 1928 tarihinden sonra bu alanla ilgili çalışmalar 
başlanmıştır (4). Yeni yazının kabulünden önceki dö
nemlerde de bu konuda çalışmalar yapıldığı bilinme
sine rağmen araştırmamızda bu döneme ait yazılı kay
nak bulunamamıştır (5-8).

Yurdumuzda, yeni yazının kabulünden günümüze 
dek geçen dönemde adli belge incelemesi gelişimi 
aşağıdaki şekilde bölümlenebilir;

1- Yeni yazıya uyum dönemi; Bu dönemde yazılan 
eserler hep yeni yazının yaygınlaştırılması ve öğretil
mesi amacıyla yayınlanmıştır (9-14). Bu döneme ait 
adli belge inceleme''* :!e ilgili özel bir kaynağa rastlan- 
mamaktadır. 1949 yılında basılan ve önemini bugün 
bile koruyan Celal Tahsin Boran’ın “Sahtecilikler ve 
Gizli Mürekkep, Yazılar ve Arama Yollan” başlıklı ki
tabı bu konuda basılan ilk Türkçe kaynak olarak ka
bul edilmektedir (4,15).

2- Uyanış dönemi: 08.07.1953 gün 6119 sayılı Adli 
Tıp Müessesesi Kanunu’ nun kabul edilmesi ile hem 
adli tıp alanında, hem de adli belge incelemesi alanın
da büyük atılımlar oluşmuştur. Bu konuda yapılan en 
önemli girişimlerin başında, çeşitli konularda bilgi ve 
görgüsünü arttırmak üzere yurtdışına uzun süreli dö
nemler için tıp doktorlarının gönderilmesi gelmekte
dir. Adli belge incelemesi konusunda görgü ve bilgi
sini arttırmak üzere de Hayrettin Dalokay iki yıl sürey
le İtalya’ ya gönderilmiştir. Dalokay’ ın yurda dönme
sinden sonra, 1955 yılından başlayarak “Adli Tıbbi 
Ekspertiz” dergisi yayınlanmaya başlanmıştır. Bu der
gide adli tıbbın ve adli bilimlerin tüm konuları ile ilgi
li yazılar yayınlanması ile birlikte çeşitli zaman dilim
lerinde adli belge incelemesi ile ilgili olarak yedisi çe
viri, sekizi orijinal toplam on beş makale basılmıştır 
(16-30). Söz konusu makalelerde tartışılan konulardan 
bazılarının bugün hala gündemde oluşu şaşırtıcıdır. 
1965’ H yıllarda “Adli Tıbbi Ekspertiz” dergisinin yayın 
hayatının son bulması ile bu alanda tekrar bir suskun

luk dönemine girilmiştir.
3- Tekrar uyanış dönemi: Bu suskunluk, mevcut 

kanunun yürürlükten kaldırılıp 14.04.1982 gün 2659 
sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu’ nun kabul edilmesine 
dek devam etmiştir. Yeni kanunla birlikte bu alanda 
yapılan çalışmalarda yeniden bir canlanma görülürken 
İstanbul Adli Tıp Kurumu’ nda çalışan adli tıp asistan
ları tıpta uzmanlık tezleri olarak adli belge incelemesi 
ile ilgili konuları da seçmeye başlamıştır (31-33). Bu 
yıllarda kurulan İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitü
sü’ nde yüksek lisans ve doktora talebeleri de bitirme 
tezleri olarak adli belge incelemesi ile ilgili konularda 
çalışmışlardır (34-38). Zamanla, bu alanda yapılan ça
lışma sayısı artış göstererek günümüzdeki seviyesine 
ulaşmıştır.

ADLİ BELGE İNCELEMESİ NEDİR ?
Adli belge incelemesi, insanlar arasında ihtilaf ya

ratan ya da delil niteliği bulunan her türlü basılı ve ya
zılı belge üzerinde incelemeler yapan bir bilim dalıdır 
(39). İnceleme yapılan materyal sıklıkla kağıt olabilir, 
ancak bazı zamanlarda - bir cinayet olayında insan vü
cudu ya da terör olayında duvar yazısı - alışık olunma
yan bir yüzeyde de inceleme yapmak gerekebilir (40). 
Bu sebeple tanımda geçen “belge” teriminden yazı, 
baskı, işaret ya da sembol içeren her tür yüzey kaste
dilmektedir. Ancak bir adli belge incelemecisi pratik
te sıklıkla kağıda kaydedilmiş el yazısı ve imzaların, 
fotokopi belgeleri, daktilo ya da bilgisayar yazıcısı ya
zılarının incelemesini, sahte para, pul, pasaport, kıy
metli kağıt ve matbu evrakların içtenliklerinin ya da 
sahteliklerinin belirlenmesini, ya da kağıt, mürekkep 
analizlerini yapar (41-42).

Batı ülkelerinde imza atma standartları belirlenmiş 
olduğundan, batıdaki adli belge incelemecileri bizde- 
ki meslektaşları kadar sıkça imza incelemesi yapma
maktadır. Ancak ülkemizde bu konuda yapılmış bir 
çalışma olmadığından net rakamları söylemek müm
kün olmamakla birlikte, adli belge incelemecilerine 
gönderilen dosyaların en az % 65’ nin imza inceleme
si olduğunu gösteren veriler bulunmaktadır(43-44).

ADLİ BELGE İNCELEMESİ ALANINDA 
ÜLKEMİZDEKİ YANLIŞ İSİMLENDİRME

Ülkemizde, adli belge incelemesi ile ilgili düzeltil
mesi gereken ilk şey, alanın isimlendirilmesindeki ha
tadır.

Yurdumuzda, adli belge incelemesi alanı sıklıkla 
grafoloji olarak isimlendirilir. Oysaki grafoloji kelime 
anlamı olarak graphe = yazı ve logos = bilim” yazı bi
limi” manasına gelmekte ise de, gelişmiş batı ülkele
rinde kullanılan anlamı ile” el yazısı ve imzadan ka
rakter analizi” anlamını içermektedir (45-48). Ülkemiz
de bu şekilde yanlış isimlendirmede konunun kanun 
metinlerimizde bu şekilde geçmekte oluşu, yerleşmiş
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ve yaygın kabul görmüş grafoloji kelimesinin bırakı
lıp, adli belge incelemesi kavramının oturtulmasının 
pek çok kimseye güç gelmesi belli başlı iki sebep ola
rak düşünülebilir. Konunun, alan hakkında özel bilgi
si olmayanlar arasında bu şekilde isimlendirilmesinin 
yanı sıra, alanın profesyonelleri arasında da bu şekil
de isimlendirilmesi şaşırtıcıdır. Hatta yurdumuzun en 
büyük resmi laboratuvarlarında bile ilgili birimlerin ya 
“Grafoloji Şubesi” (Adli Tıp Kurumu) ya da “Sahtecilik 
ve Grafoloji Şubesi” (Polis ve Jandarma Kriminal 
laboratuvarları) şeklinde isimlendirilmesi olayı daha 
dramatik bir boyuta sokmaktadır (49-52). Doğru isim
lendirmeyi kullanan tek laboratuvar İstanbul Üniversi
tesi Adli Tıp Enstitüsü bünyesindeki Belge İnceleme 
Birimi’dir (53).

Adli belge incelemesi yerine, daha seyrek olarak 
kullanılan ikinci hatalı isimlendirme kaligrafidir. Kalig
rafi “güzel yazı yazma sanatıdır” (54,55). Kaligrafinin 
temelinde ata sanatımız olan hattatlık vardır (56). Ka
ligrafiden reklamcılıkta, harflerden güzel ve estetik 
formlar yaratılmasında faydalanılmaktadır.

ADLİ BELGE İNCELEMESİ BİLİRKİŞİLİĞİNDE 
YASAL MEVZUAT

Yurdumuzda adli belge incelemesi konusunda 
özel, bilirkişiliği düzenleyen kanun maddeleri yoktur. 
Bu konudaki yasal düzenleme, bilirkişiliği genel ola
rak düzenleyen kanun maddeleri içinde yer almakta
dır.

Bilirkişilik ile ilgili kanuni düzenlemeler Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanunu (CMUK) ve Hukuk Usülü 
Muhakemeleri Kanunu (HUMK) içerisinde yer almak
tadır. Bilirkişiliğe yönelik bazı düzenlemeler ise özel 
kanunlar içerisinde yapılmıştır. Örneğin kamulaştırma 
bilirkişiliği kamulaştırma kanunu içerisindedir (57). 
Ancak, belge incelemesi için bu şekilde özel bir dü
zenleme söz konusu değildir.

Mahkemeler, çözüm ünde teknik veya özel bir bilgi
yi gerektiren konularda konusunda yetişmiş ve bilgi
sinden yararlan ılabilecek kişilerin m ütalâalarına  
başvururlar (CMUK Md 66).

Söz konusu yerde kanun tarafından görevlendiril
miş resnıi bilirkişi mevcut ise özel durum lar haricinde 
özel bilirkişi tayin edilem ez  (CMUK Md 66).

Hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki 
bilgi ile çözülmesi mümkün olan konularda bilirkişi 
dinlenem ez  (CMUK Md 66).

Belirli konularda resmi bilirkişi olarak görevlendi
rilmiş ya d a  fen  ve sanat ile ilgili meslekleri resmen y a 
pabilm eye hak kazanm ış kişiler ile d ah a  öncesinde 
adliyeye m üracaat ederek” bilirkişilik yapabilirim  ” di
ye beyanda bulunmuş olan lar bilirkişi olarak görev
lendirildiklerinde bu görevi yerine getirmekle yüküm
lüdürler (CMUK Md 68).

Kalpazanlık ve kıymetli evraklarla ilgili sahtekarlık 
suçlarında ele geçirilen p ara la r  ve evraklar lüzum gö

rüldüğü takdirde bunların gerçeklerini tedavüle çıka
ran m akam lara incelettirilir. Bu m akam lar taklit ve
ya sahteciliğin ne şekilde yapılmış olduğu, belgenin 
aslının ne olduğu ve eldeki belgenin ne durum da ol
duğu konularında m ütalâa verirler. Yabancı p ara  ve 
evraklar için de bu konularda incelem e yapm aya yet
kili Türk m akam lannın  mütalaası alın ır ve bununla 
yetinilir (CMUK Md 84).

Bir belgenin doğruluğunu veya sahteliğini araştır
m ak için y a  da bu suçu işleyeni belirleyebilmek için 
bilirkişiye yazı ve m ühür incelemesi yaptırtılabilinir 
(CMUK Md 85X58).

HUMK incelendiğinde ise bilirkişilik ile ilgili dü
zenlemelerin HUMK 275-286. maddeleri arasında yer 
aldığı görülmektedir. Bu maddelerdeki ana fikirler 
CMUK’ da yukarıda belirtilen konularla benzerlik gös
termektedir.

HUMK’ da adli belge incelemesi konusu ile ilgili 
bir diğer bölümde senetler ve bu konudaki bilirkişilik 
düzenlemeleri ile ilgilidir. Bu da HUMK 287-336. mad
deler arasında yer almaktadır. Bu maddeler de konu 
ile ilgili farklı teknik düzenlemeler içermektedir (59).

ADLİ BELGE İNCELEMESİNDE BİLİRKİŞİLİK
Yurdumuzda, adli belge incelemesi ile ilgili bilirki

şilik çalışmaları iki bölümde yürütülmektedir;
A- Resmi laboratuvarlar,
B- Özel bilirkişilik.

A- Resmi laboratuvarlar;
Bugün, ülkemizde dört farklı yapı içerisinde adli 

belge inceleme laboratuvarları yer almaktadır. Bunlar;

1- Adli Tıp Kurumu, Fizik İncelem eler İhtisas Da
iresi, Grafoloji Şubesi

Adli belge incelemesi ile ilgili olarak bünyesinde 
laboratuvar bulunduran en eski kuruluş Adalet Bakan- 
lığı’na bağlı Adli Tıp Kurumu’ dur.

Adli Tıp Kurumu, Adalet Bakanlığı’ nın resmi bilir
kişi kuruluşudur. 1879 yılında Polis Teşkilatı’ na bağlı 
olarak kurulmuş olan merkez, sonradan Sağlık Bakan
lığı’ na bağlanmış, 1917 yılında ise bugün de bağlı bu
lunduğu Adalet Bakanlığı’ na geçmiştir. Kuruluş yılla
rında sadece İstanbul’ da yapılanması olan merkez, 
zamanla büyüyüp gelişerek bugünkü yapılanmasına 
ulaşmıştır. Bugün Adli Tıp Kurumu’ nun İstanbul’ da- 
ki merkezi dışında, 7 adet Bölge Grup Başkanlığı, 28 
adet de Şube Müdürlüğü bulunmaktadır. Şubelerden 
13’ü yine İstanbul’dadır. İkisi İzmir’de, birisi ise Anka
ra’dadır.

Adli Tıp Kurumu yapılanmasında, adli belge ince
lemesi ile ilgili laboratuvar Adli Tıp Kurumu’ nun İs
tanbul' daki merkezinde Fizik İncelemeler İhtisas Da
iresi içinde yer alan Grafoloji Şubesi’ dir. Söz konusu 
daireye ayrıca balistik, ışınlar, adli fotografi ve klima
toloji şubeleri de bağlıdır (50).
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Adli Tıp Kurumu Grafoloji şubesinde çalışanların 
seçiminde herhangi bir özel okul mezuniyeti şartı 
aranmamaktadır. Çalışanlar tayinle atanırlar. Eğitimleri 
hu birimde daha önce çalışmaya başlamış ve uzman 
kadrosuna atanmış kişilerce verilmektedir. Şubede ye
ni çalışmaya başlayanlara bağlı olduğu uzmanın gö
zetiminde yapması koşulu ile dosya verilir. Bu eğitim 
sürecinin sonunda konu için uygun olduğu düşünülen 
adaylar Adli Tıp Kurumu Başkan’ mm teklifi ve Ada
let Bakanlığı’ nın onayı ile uzman kadrosuna atanabi
lirler. Uzman olmakla birlikte bireysel olarak dosya 
yapabilme hakkı da kazanılır (50).

Adli Tıp Kurumu’ nun Adalet Bakanlığı’ nın resmi 
bilirkişi kurumu olarak görev yapması ve adli belge 
incelemesi ile ilgili olarak kurulu bulunan 
laboratuvarın sadece merkezde ve tek olması sebebi 
ile iş yükü çok fazladır. İş yükünün çok fazla olması, 
eğitim görenlerin çok sayıda örnek inceleyebilmesi 
yönünden faydalıdır. Ancak, iş yükünün çok fazla ol
ması dosyaların çıkış süresini de bir hayli uzatabil
mekte, bir dosyanın mahkemesine gönderilmesi za
man zaman 8 ayı bulabilmektedir.

Bu laboratuvaıda yaklaşık 16 belge incelemeci gö
rev yapmaktadır. Yıllık dosya sayısı ise 7000 civarın
dadır. Teknik ekipman olarak çeşitli büyütmelerde 
mercekler, mikroskop, Docubox (Projectina firması) 
cihazı ve VSC 2000 (Video Spectral Comparator ) (Fos- 
ter&Freeman firması) cihazları bulunmaktadır.

2- Polis Kriminal Laboratuvarları, Grafoloji ve 
Sahtecilik Şubeleri

Ülkemizde, adli belge incelemesi konusunda iş yü
kü en fazla ikinci grup laboratuvar, İçişleri Bakanlı- 
ğı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki, 
Polis Kriminal Laboratuvarları’ nm Grafoloji ve Sahte
cilik Şubeleridir.

Polis kriminal laboratuvarlarının birincisi 1938 se
nesinde Ankara’ da Polis Enstitüsü bünyesinde kurul
muştur. Ülkenin bu konudaki ihtiyaçlarının zamanla 
artması sebebiyle, 1962 yılında İstanbul’ da, izleyen 
yıllarda da İzmir, Adana, Samsun, Diyarbakır ve Erzu
rum’da 6 adet daha polis kriminal laboratuvarı kurul
muştur. Son yıl içinde de Bursa’da bir polis kriminal 
laboratuvarı daha kurulmuştur. Bugün ülkemizdeki 
polis kriminal laboratuvar sayısı 8’dir.

Polis kriminal laboratuvarları bünyesinde,
1- Balistik,
2- Grafoloji ve sahtecilik,
3- Kimya ve biyoloji,
4- Patlayıcı maddeler,
5- Teknik fotografi ve
6: Araştırma ve geliştirme (ArGe) laboratuvarları 

bulunmaktadır (51).
Grafoloji ve Sahtecilik bölümünün yaptığı iş, batı 

anlamında adli belge incelemecilerinin yaptığı iştir. 
Burada 1 müdür, 1 müdür yardımcısı ve yeter sayıda

uzman ve asistan görev yapmaktadır. Bu bölümlerde 
çalışan uzman ve asistan sayısı büyük laboratuvarlar 
için yaklaşık 12, daha küçük laboratuvarlar için yakla
şık 8 kişidir. Adli belge inceleme laboratuvarlarında 
yetiştirilen asistanlar Emniyet Genel Müdürlüğünün 
Emniyet Hizmetleri,sınıfında çalıştırılan, yüksekokul 
mezunu, 30 yaşını aşmamış adaylar arasından sınavla 
seçilir. Sınav yazılı ve sözlüden oluşur. Yapılan bu sı
navda başarılı olan adaylar asistan olarak bu bölümde 
çalışmaya başlarlar. Kişinin asistanlığa adım atmasıyla 
adli belge inceleme eğitimi de başlamış olur. Asistan
lar iik olarak uzmanlar gözetiminde dosyaları değer
lendirmeye başlarlar. Bu laboratuvarlara dosyalar, po
lis soruşturması sırasında ele geçen delillerden ya da 
savcılık soruşturmaları esnasındaki değerlendirmeler
den gönderilmektedir. Dosyaların incelenmesi esna
sında, belge inceleme ile ilgili tüm bilgiler asistanlara 
uzmanlarca aktarılır. Asistanlığın üçüncü yılının so
nunda bilgi ve tecrübesinin yeterince arttığına inanı
lan asistan uzman olabilmek için sınava alınır. Sınav 
polis laboratuvarı müdürü ve konuyla ilgili 2 uzman 
tarafından uygulamalı ve gerekirse de yazılı olarak ya
pılır. Sınavda başarılı olan asistan uzman olmaya, do
layısıyla da kendi başına dosya yapabilmeye hak ka
zanır. Sınavda başarılı olamayan asistanlar birer yıl ara 
ile iki sınav hakkı daha kullanabilirler. Sınavda başarı
lı olanlara kriminal daire başkanının teklifi, emniyet 
genel müdürü onayı ile uzmanlık sertifikası verilir 
(51).

Türkiye’ deki polis kriminal laboratuvarlarının tü
münün teknik kapasitesi birbirine yakındır. Tümünde 
çeşitli büyütmelerde mercekler, mikroskop, VSC 1 ve 
ESDA (Electrostatic Detection Apparatus)(Foster&Fre- 
eman firması) aletleri bulunmaktadır. Bu ekipmanlara 
ilave olarak Ankara’ daki merkez laboratuvarda VSC 
2000 cihazı da bulunmaktadır. Polis laboratuvarlarının 
yıllık dosya sayısı laboratuvarların büyüklüğüne ve 
bulunduğu bölgedeki iş yoğunluğuna göre değişken
likler göstermekle birlikte, ortalama olarak 700 civa
rındadır.

3- Jan darm a Kriminal Laboratuvarları, Grafoloji 
ve Sahtecilik Şubeleri

Ülkemizde adli belge incelemesi ile ilgili üçüncü 
grup laboratuvarlar Milli Savunma Bakanlığına bağlı 
Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlı
ğı Kriminal Laboratuvarları, Grafoloji ve Sahtecilik Şu
beleridir.

Jandarma kriminal laboratuvarlarının ilki 1993 yı
lında Ankara’ da kurulmuştur. İzleyen yıllarda Van’ da 
bir laboratuvar daha açılmıştır. Son yıl içinde ise Bur
sa’ da bir laboratuvar daha oluşturulmuştur. Bugün 
yurdumuzda jandarma kriminal laboratuvarları sayısı 
üçtür.

Jandarma kriminal laboratuvarlarının bünyesinde,
1- Parmak izi,
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2- Balistik,
3- Grafoloji ve sahtecilik,
4- Patlayıcı maddeler,
5- Kimya,
6- Biyoloji.
7- Teknik fotoğrafçılık, film ve ses analizi ile
8- Araştırma - geliştirme (ArGe) şubeleri bulun

maktadır (52).
Jandarma kriminal laboratuvarları, ağırlıklı olarak 

jandarma birliklerinden gelen dosyalar olmak üzere 
tüm askeri birimlerden, emniyet genel müdürlüğüne 
bağlı birimlerden, savcılık ve mahkemelerden ve diğer 
tüm kamu kurum ve kuruluşlarından gönderilen dos
yaları incelemek üzere kabul ederler. Jandarma krimi
nal laboratuvarları özel başvuru dosyalarını kabul et
mezler (52).

Jandarma kriminal laboratuvarlarında çalışan ele
manlar ya askeri kaynaklardan ya da yönetmeliklerin
de belirtilen özellikleri taşıyan sivil personelden seçi
lirler. Sınav yazılı ve sözlü olarak uygulanır. Eğitilme
si uygun görülen elemanlar asistan olarak işe başlar
lar. Bilgi ve tecrübesi artan asistanlar iki yıldan evvel 
olmamak koşuluyla uzmanlık için sınava alınırlar. Sı
nav Kriminal Laboratuvarlar Daire Başkanı başkanlı
ğında, konunun uzmanı 2 üyenin de katıldığı bir ekip 
tarafından yapılır. Sınav esas olarak sözlüdür. Ancak 
gerekli görülürse aday, yazılı sınava da tabi tutulabili- 
nir. Asistan, sınavda başarılı olursa uzman olmaya hak 
kazanır ve durumuna uygun kadroya atanır. Sınavda 
başarılı olamayan aday altı ay sonra bir sınav hakkı 
daha kullanabilir (52).

Jandarma Kriminal Laboratuvarı, Grafoloji ve Sah
tecilik bölümünde çeşitli büyütmelerde mercekler, 
mikroskop, Docubox, VSC 1 ve ESDA aletleri bulun
maktadır. Bunların yanı sıra Ankara’ daki merkez 
laboratuvarda VSC 2000 cihazı da bulunmaktadır, 
laboratuvarların yıllık dosya sayıları, laboratuvarın 
bağlı bulunduğu bölgeye ve laboratuvarın büyüklüğü
ne göre değişmekle birlikte ortalama olarak 400 civa
rındadır.

4- Adli Tıp Enstitüsü, Belge İnceleme Birimi
Ülkemizde, adli belge incelemesi ile ilgili çalışma

lar yapan diğer bir laboratuvar da İstanbul Üniversi
tesi Adli Tıp Enstitüsü bünyesinde kurulmuş bulunan 
Belge İnceleme Birimi Laboratuvarıdır.

İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü 30.03.1983 
tarih ve 18003 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış Yük
sek Öğretim Kurumlan Teşkilatı Kanunu ile kurulmuş 
olup, yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektedir.

Adli Tıp Enstitüsü’ nün bünyesinde üç anabilim da
lı bulunmaktadır. Bunlar,

1- Tıp Bilimleri Anabilim Dalı,
2- Fen Bilimleri Anabilim Dalı,
3- Sosyal Bilimler Anabilim Dallarıdır (53).
Belge İnceleme Birimi Laboratuvarı, Sosyal Bilim

ler Anabilim dalı bünyesinde kurulmuştur. Bu 
laboratuvar bilirkişilik hizmetlerinin yanı sıra, enstitü
de öğrenim gören yüksek lisans ve doktora öğrencile
rinin de bilgilenmesi amacıyla oluşturulmuştur. Söz 
konusu laboratuvarın mahkemeler tarafından pek bi
linmemesi sebebiyle yıllık dosya sayısı oldukça azdır. 
Laboratuvar, mahkemelerden ve savcılıklardan gönde
rilen dosyaları kabul ettiği gibi avukatlar tarafından, 
özel şirketlerden ve hatta şahısların kendilerinden ge
len tüm özel bilirkişilik başvurularını da kabul etmek
tedir.

Laboratuvar bünyesinde halen iki adli belge ince
lemeci, ayrıca çeşitli büyütmelerde mercekler, mikros
kop, diğer standart belge inceleme ekipmanları ile 
VSC 2000 cihazı bulunmaktadır.

B- Özel Bilirkişilik;
Ülkemizde henüz, gelişmiş batı ülkelerinde olduğu 

gibi adli belge inceleme cihazlarına sahip özel 
laboratuvarlar kurulmamıştır.

Yurdumuzda adli belge incelemesi alanında özel 
laboratuvarların kurulamamış olmasının 2 önemli se
bebi bulunmaktadır;

1- Mevcut uygulamada bu tip bir laboratuvara ihti
yaç hissedilmemesi,

2- Yasalarımızda düzenlenmiş olan bilirkişi sistemi
mizin batı ülkelerinde' çapraz inceleme" (cross exami
nation) olarak tanımlanan farklı bilirkişi mütalaalarının 
karşı karşıya getirildiği bir tartışma ortamına fazla açık 
olmaması.

Yurdumuzda bu alandaki özel bilirkişilik sistemi 
genellikle‘mahkemelerin şahısları özel bilirkişi olarak 
seçmesi ile olmaktadır. Genellikle Adli Tıp Şube Mü
dürlüklerinde çalışan adli tıp uzmanları, polis 
laboratuvarında çalışan uzmanlar, mevcut resmi 
laboratuvarlardan emekli olmuş ya da herhangi bir ne
denle ayrılmış kişiler, güzel sanatlarla ilgilenen kişiler 
özel bilirkişi olarak görevlendirilmektedirler.

Ancak özel bilirkişi seçiminde bazı kuralların olma
sı gerektiği ve bu şekilde kurallara uyularak yapılan 
bir seçimin mütalaa kalitesini arttıracağı konusunda fi
kir serpintileri özellikle I960’ lı yıllarda yayınlanan Ad
li Tıbbi Ekspertiz dergisindeki yazılardan başlayarak 
günümüze dek süre gelmiştir (18,21).

Ülkemizde, bu alanda özel bilirkişiliği kimlerin, 
hangi standartlarla ve nasıl bir yöntemle yapacağının 
kurallarının belirlenmemiş olması gelişmiş batı ülkele
rine göre geride kaldığımızı göstermektedir.

Gelişmiş batı ülkelerinde, adli belge incelemesi 
alanında çalışanlara başvurular, ülkemizde olduğu gi
bi mahkemelerden olmamakta ya avukatlar, ya özel ti
cari şirketler, ya sigorta şirketleri ya da şahısların ken
dileri tarafından yapılmaktadır. Bu şekilde bir başvuru 
mekanizması özel bilirkişilik sisteminin gelişmesine ve 
bu alanda daha iddialı, gelişmiş laboratuvarların olu
şabilmesine imkan tanımaktadır. Elbette mevzuatımız
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da, avukatın özel bilirkişi mütalaası almasını engelle
yen bir hüküm yoktur. Ancak burada adli belge ince
lemesine özel olarak çok önemli bir problem ortaya 
çıkmaktadır. Adli belge incelemesinde değerlendirme
ler tercihen orijinal belge üzerinden yapılır. Mahkeme
nin karar vermediği bir bilirkişi incelemesinde avukat
lar orijinal belgeyi temin edememekte ve bilirkişiye 
sunamamaktadırlar. Orijinal olmayan belge üzerinde 
yapılan incelemede de hata payı artabileceğinden bi
lirkişi mütalaasında daha esnek bir ifade kullanmakta
dır. Bu şekilde esnek ifadeler taşıyan mütalaaların da 
avukatlarca mahkemelere sunulmasında mevcut ko
şullarda pratik bir yarar sağlanmamaktadır (60).

Yurdumuzda belge inceleme dosyalarının ne kada
rının özel bilirkişilere, ne kadarının resmi laboratuvar- 
lara yaptırıldığı şu an için net olarak bilinmemektedir. 
Hakimlerin zaman zaman özel bilirkişilerden yararlan
masının en önemli sebebi, özel bilirkişilerin raporu 
süratle hazırlamasıdır. Resmi laboratuvarların belirli 
makamlardan gelen dosyaları kabul edebiliyor olma
ları (Adli Tıp Enstitüsü Belge İnceleme laboratuvarı 
hariç), mevcut laboratuvarların sayılarının oldukça az 
olması, alternatif özel belge inceleme laboratuvarların 
bulunmaması ve mevcut laboratuvarların da iş yükle
rinin fazla olması sebeplerinden ötürü dosya değer
lendirilmeleri uzun zaman alabilmektedir. Mahkeme
ler de, dosyadaki belge ile ilgili özel bilirkişiden sürat
le bir ön rapor alarak davanın seyrini ona göre belir
lemekte, bu incelemeden sonra eğer gerekli bulursa 
özel mütalaa sonrasında resmi laboratuvarlardan mü
talaa alma yoluna gitmektedir (60).

Konu ile İlgili Çalışanlara Ait Uzmanlık Dernekleri
Gelişmiş batı ülkelerinde adli tıp, adli bilimler ve 

bilirkişilik ile ilgili pek çok dernek ve meslek örgütü 
ya da denetleyici üst kurul görev yapmaktadır. Ülke
mizde ise henüz bu şekilde bir amacı ve ona uygun 
yapılanması olan kuruluşlar bulunmamaktadır. Ancak 
ülkemizde kurulmuş bulunan iki derneğin mensupla
rı, ağırlıklı olarak bilirkişilik ile görevlidirler. Bunlar 
Adli Tıp Uzmanları Derneği ve Adli Bilimler Derneği' 
dir. Bu derneklerin tüzüklerini ve amaçlarını inceledi
ğimizde;

Adli Tıp Uzmanlan Derneği
Adli tıp uzmanları ve adli tıp asistanları tarafından 

1992 yılında İstanbul'da kurulmuştur.
Dernekte;
- Adli tıp uzmanları ve asistanları arasında, bilimsel 

ve sosyal dayanışmayı sağlamak,
- Adli tıp alanında çağdaş ve yüksek bir standart 

oluşturulabilmesine katkıda bulunmak, ulusal ve ulus
lar- arası bilimsel gei şmeleri izlemek, bu konuda yü
rütülen çalışmaları teşvik etmek,

- Adli tıp alanında çalışan tüm meslek alanları ara

sında iş birliği oluşturulabilmesine olanak sağlamak, 
bu konularda parasal destek sağlamak,

- Adli tıp alanında tesis oluşturulabilmesine katkı
da bulunmak ve

- Kamuoyunu adli tıbbi konularda bilgilendirmek 
amaçlanmaktadır (61).

Adli Tıp Uzmanları Derneği kurulduğu dönemde 
öncelikli olarak adli tıbbın tüm ülkede yaygınlaşması
nı, bilimsel düzeyinin artmasını ve üyeleri arasında ya
kın bir diyalog oluşmasına katkıda bulunmayı hedef
lemiştir. Kuruluş amaçları arasında mesleki bilgilerini 
hatalı ya da kötüye kullanan üyeleri üzerinde cezai 
yaptırımda bulunacak bir yapılanma ön plana çıkarıl
mamıştır. Genellikle meslek örgütlerinde mesleği kö
tü şekilde ya da hatalı uygulayanlara karşı cezai yap
tırımlar içeren yapılanmalar bulunur. Adli Tıp Uzman
ları Derneği’ nin bu konudaki etkin girişimleri zaman 
içerisinde uygulamaya olumlu katkılarda bulunacaktır.

Adli Bilimler Demeği
1 9 9 8  yılı Kasım ayı içinde Bakanlar Kurulu kararı 

ile, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’ nden bir 
grup öğretim üyesi ve yardımcısı tarafından kurulmuş
tur.

Bu derneğin amaçları arasında, adli bilimlerin de
ğişik disiplinlerinde eğitim ve araştırmaların geliştiril
mesi, uygulamada düzeyin yükseltilmesi ve etik kural
lara uyulmasının sağlanması ve teşvik edilmesi, disip
linler arası ilişki ve işbirliklerinin geliştirilmesi, bu 
amaçlara hizmet edilebilmesi için toplantı, kongre, 
kurs ve meslek içi eğitim programları tertip edilmesi 
gibi hususlar yer almaktadır (62).

Dernek amacına uygun faaliyetlerde bulunabilmek 
için bazı alt faaliyet alanlarına ayrılmıştır. Bunlar;

1- Belge inceleme,
2- Psikiyatri ve davranış bilimleri,
3- Kriminalistik,
4- Adli Tıp ve patoloji,
5- Genetik ve biyoloji,
6- Diş hekimliği ve antropoloji,
7- Hemşirelik,
8- Toksikoloji ve
9 - Hukuk şeklinde düzenlenmiş faaliyet alanlarıdır

(62).
Dernek yeni kurulmuş olması sebebi ile adli belge 

incelemesi alanına henüz belirgin bir katkıda bulun
mamıştır. Ancak ileride yapılması düşünülen ve gerek
li olan düzenlemeler için yararlı bir adımdır.

Dernek etkinlik kazandığında ve üye sayısı arttı
ğında, adli belge incelemesi alanına bazı düzenleme
ler getirecek, hatta daha da kurumsallaştığında, bün
yesinde mevcut bulunan haysiyet divanı vasıtası ile 
mesleği istismar edenleri ya da meslekte bozulmalara 
yol açanları cezalandırabilme erkine de sahip olacak 
bir kimlik kazanabilecektir.
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SONUÇ
Yurdumuzda, adli belge incelemesinin geçmişi ol

dukça eskidir. Ancak bu konuda yanlış isimlendirme 
halen devam etmektedir. Mevcut uygulamada yanlış 
olarak kullanılmakta olan grafoloji ve kaligrafi terimle
rinin yerine ’’adli belge incelemesi" isimlendirmesinin 
kullanılmasının sağlanması gerekmektedir.

Ülkemiz adli belge incelemesi laboratuvarlarının 
teknik donanımı, gelişmiş batı ülkeleri laboratuvarlan 
ile aynı düzeydedir. Bugün dünyada en gelişmiş bel
ge inceleme cihazı VSC 2000’ dir. Bu cihaz dört grup 
laboratuvarımızda da mevcuttur. Buna rağmen mesle
ğin uygulanmasında henüz belirli kuralların oluşturu
lamaması bu konuda çalışanları veya çalışmak iste
yenleri olumsuz etkilemektedir. Adli tıp ve adli bilim
lerle ilgilenen kişilere yönelik olarak kurulan Adli Tıp 
Uzmanlan Derneği ve Adli Bilimler Derneği’ nin tü
zükleri incelendiğinde her ne kadar bilirkişilik uygula
malarında düzeyin yükseltilmesi ve etik kurallara 
uyulmasının sağlanması amaçlansa da konu ile ilgili 
kuralların net belirlendiği ülkelerdeki dernek tüzükle
ri ile kıyaslandığında net yaptırımların oluşturulmadı
ğı gözlenmektedir. Bu konuda yasal ve mesleki dü
zenlemelere gidilmesi, bu alandaki çalışmaların daha 
objektif, net ve yüksek düzeyde olmasına olanak sağ
layacaktır.

Çalışma koşulları belirlenmiş, standartları oluştu
rulmuş, mesleki tartışmaların bilimsel platformlarda 
tüm yönleri ile ele alındığı bir meslek ortamının yapı
landırılması hepimizin dileğidir.
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Yazarların Notu:
Konu ile ilgili kaynak yetersizliği sebebi ile ellerinde 

farklı kaynakları olan veya konuya katkı ve eleştirileri 
bulunan kişilerin iletişim adresine ulaşmaları rica olunur.

Elde edilen bilgi ve belgelerin arşivlenmesi bu konuda 
yapılacak yeni çalışmalara yol gösterici olacaktır.

Katkılarınız için teşekkürler.
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