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ÖZET 

Bu çalışmada, sahtecilik ve tahrifata karşı geliştirilmiş kıymetli kâğıt ve 
belgelerin tasarım ve teknolojik özellikleri, sahtecilik yöntemleri, belge, imza ve 
yazı sahteciliğinde grafolojik tetkik yöntemleri ve bu belgelerin taşıması gereken 
asgari güvenlik unsurları incelenmiştir. Ülkemizde kullanılan kıymetli kâğıt ve 
belgelerin güvenlik özelliklerini incelemek amacıyla anket çalışmaları yapılmıştır. 
Anket sonuçlarına göre ülkemizde kullanılan kıymetli kâğıt ve resmi belgelerin 
güvenlik açıkları tespit edilmiş ve incelemeler sonunda diplomalardaki güvenlik 
açığı endişe verici düzeyde bulunmuştur. Yapılan anket sonucundan yola 
çıkarak, benzeri resmi belgelere örnek olabilecek bir diploma; sahtecilik, 
kopyalanma ve tahrifata karşı tasarım ve teknolojik özellikleriyle uygulanabilir 
model halinde tasarlanmıştır. Ayrıca standart bir matbaada basılabilir, ancak 
kopyalanamaz bir fon tasarımı da geliştirilmiştir. Bununla birlikte imza, yazı ve 
yüz fotoğrafı gibi biyometrik özelliklerinin belgeye aktarılmasının faydalı olacağı 
sonucuna varılmıştır. Yine örnek fon tasarımında olduğu gibi ülkemiz şartlarına 
uygun olarak geliştirilmiş, kişiye özel T.C. kimlik numaralarından algoritmik bir 
formülle elde edilen veriler iki boyutlu barkoda dönüştürülmüş ve bu yöntemle 
de belgeye farklı bir kopyalanamaz özellik sağlanarak, sorgulamaya örnek bir 
model oluşturulmuştur. 
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ABSTRACT 

In this study, design and technological properties of valuable paper and 
documents developed against forgery and falsification, forgery techniques, 
graphological verification methods in document-signature-handwriting forgery, 
minimal security elements which need to be carried by these documents and 
determination methods of these elements are examined. Questionnaire studies 
have been performed to investigate security situations of valuable paper and 
documents which are being used in Turkey. According to the results of these 
questionnaires, security deficiencies in valuable paper and official documents 
have been determined. After examination of these security deficiencies in 
diplomas have been found as worrisome. According to questionnaire results, a 
diploma, which can be a sample for similar formal documents, has been 
designed as a practicable model in design- and technology-wise against forgery, 
copying and falsification. Moreover, a layout design, which can be printed in a 
standard printing press but cannot be copied, has been also developed. In 
addition, it is derived that transferring the biometrical properties -like 
signature, handwriting, facial photo- of a person into the document would be 
very useful. Furthermore, another sample characteristic study has been 
developed according to Turkish conditions. In this study, the data derived from 
personal citizenship ID by using an algorithmic formula has been converted to 
2D barcode. By the use of this method, the document has gained copy-protection 
and a sample model has been created for inquisition.  
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                                                            GİRİŞ 

Teknolojideki hızlı gelişim kâğıt materyalinin kolay ve gerçeğe çok yakın 

kopyalanabilmesine imkân sağlamakta, teknolojideki ilerlemenin sağladığı araç ve 

gereçler sayesinde sahtecilik ve tahrifat her geçen gün daha da yaygınlaşarak, her yıl 

binlerce kişi ve kuruluşun mağduriyetine neden olmaktadır. Bu hızlı gelişime paralel 

olarak belge sahteciliği ve kalpazanlığın her geçen gün artarak yaygınlaştığı da 

yapılan araştırmalardan anlaşılmaktadır. Öyle ki bu mağduriyetin artık ülkelerin 

ekonomilerine tehdit boyutlarına ulaşabildiği de yapılan literatür taraması sonucu 

ortaya çıkmıştır. Bir toplumda yalan ve hilenin olmasını önlemek oldukça zordur. 

Bu hilelerin bazıları ise toplumu aldatma özelliğini taşımaktadır. Sahtekârın amacı 

kendisine ait olmayan değerlere bu yolla sahip olmak, haksız kazanç elde etmek 

veya farklı amaçlara hizmet vermektir. Ekonominin her şeyi etkilediği günümüzde 

ticari hareketlilik, kredi amacıyla kıymetli evrakların kullanımını da artırmış, buna 

paralel olarak sahtecilik türleri de çoğalarak yaygınlaşmış, ceza hukuku ve ticaret 

hukuku ile ilgili sorunları da beraberinde artırmıştır. Bununla birlikte, toplumun 

sahtecilik suçunun cezası hakkında net bilgilere sahip olmadığı gibi bu suçun cezai 

müeyidesini olduğundan daha hafif derecede tahmin ettiği de yapılan araştırma ve 

anketler sonucunda ortaya çıkmıştır. 

Ülkemizde karşılaşılabilecek sahtecilik sadece Türk banknotları ile sınırlı olmayıp 

bütün konvertibl dövizler içinde geçerlidir. Banknotlarla ilgili tespit edilen sahtecilik 

olaylarının çoğunluğunu yabancı paralar üzerindeki sahtecilik oluşturmaktadır 

[Akhun, 1998]. 

Banknot sahteciliğinin yanı sıra toplumu tehdit eden büyük tehlikelerden biriside 

sahteciliğin uygulandığı diğer alanlardan kıymetli kâğıt ve belgelerde yapılan 

sahtecilik çeşitleridir. Her birinde kendine özgün maddi ve manevi farklı değerlerin 

üzerine işlenerek temsil edildiği bu materyaller, kâğıt üzerinde belgelendiğinde 

kıymetli kâğıtlar ve belgeler olarak adlandırılmaktadır. Bunlar, banknot, hisse senedi, 

çek, bono, pul, nüfus cüzdanı, pasaport, motorlu araç trafik belgesi, sürücü belgesi, 

diploma, uluslararası aile cüzdanı, vb. olarak örneklenebilirler.  
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Günümüzde oldukça sık rastlanan sahtecilik ve tahrifat olayları ile insan haklarının 

bu yolla gasp edilmesine neden olunmaktadır. Sahteciliğin en çok görüldüğü 

alanlardan biri olan kıymetli kâğıt ve belge sahteciliği hatırlandığında bu suça 

insanları teşvik eden nedenler arasında kıymetli kâğıt ve belgelerin tasarım ve 

teknolojik özelliklerinin sahtecilik ve tahrifata karşı yeterince caydırıcı nitelik 

taşımamasından kaynaklandığı yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. 

Bu suçları işlemeye teşebbüs eden kişilere ve sahtecilik ve tahrifata karşı önlem 

olarak tasarım ve baskı teknolojilerinden daha profesyonelce faydalanarak materyale 

caydırıcı nitelikler kazandırmak önem taşımaktadır. 

Yukarıda kıymetli kâğıt ve resmi belge olarak adlandırılan bu materyallerin güvenlik 

özelliklerinin birçoğunda kâğıt üzerinde mühür ve onayın ötesinde bulunmaması, 

ayrıca sorgulanabilmede sorunlara neden olması sahteciliğe davetiye çıkarmaktadır.  

Bu belgeler içinde kıymet derecesi ve yakalanma zorluğu bakımından sahteciliğe 

maruz kalanların çoğunlukta olarak, diploma ve benzer belgeler olduğu da yapılan 

araştırmalarla belirlenmiştir. 

Kıymetli kâğıt ve belgelerin orijinalinden alınan resimlerin internet üzerinden ilgili 

kişi ve kurumların erişimine açık bir veritabanında tutulması muhtemel 

sahtekârlıkları önemli ölçüde önleyebilir. Nitekim bu hizmet ISO kalite belgeleri için 

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından sunulmaktadır. Kurumun Web 

sitesinden TÜRKAK Kurumu tarafından onaylanmış belgelerin resimlerine ve 

kayıtlarına erişilebilmektedir. Benzer bir uygulama ayrıca Türk Patent Enstitüsü 

tarafından faydalı model, patent tasarımı, logo ve markalar içinde yapılmaktadır. 

Her ne kadar sorgulama sisteminin ülkelere göre farklı biçimlerde uygulandığı 

düşünülse de görsel iletişim çağının egemen olduğu günümüz dünyasında endüstrinin 

son yeniliklerinden internet teknolojisini de kullanarak yeni bir yöntem olarak tez 

aşamasında geliştirilen, kişiye has biyometrik özellikler ve vatandaşlık numarasından 

oluşturulan veri tabanına bağlı bir sorgulama sisteminin önemli ölçüde sahtecilik ve 

tahrifat suçlarını önleyebileceği de düşünülmüştür. 
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Bu çalışmada, sahtecilik ve tahrifata karşı geliştirilmiş kıymetli kâğıt ve belgelerin 

tasarım ve teknolojik özellikleri, grafolojik inceleme yöntemleri araştırılmış, bu tür 

belgelerin taşıması gerekli olan asgari güvenlik özellikleri ve sahtecilik durumunda 

tespit yöntemleri de incelenmiştir. Ayrıca hedef kıymetli kağıt ve belgelere örnek 

olarak bir model oluşturulmuş, kopyalanmaya karşı yeni bir yöntem ve metot 

ekonomik olmasının yanı sıra uygulanabilir güvenlik özellikleriyle bir ilk olarak 

geliştirilmiştir. Bu alanda hazırlanmış benzer ve farklı örnekleriyle  kopyalanma 

teknikleri bakımından sahteciliğe karşı karşılaştırmaları yapılmıştır. Ayrıca güvenlik 

özelliklerini destekler nitelikte ülkemiz şartlarına uygun bir Web tabanlı belge 

sorgulama sistemi de örneklenerek model olarak önerilmiştir.  

Uygulama çalışması içeriğinin tespitinde geçmişten günümüze kıymetli kâğıt ve 

belgelerin genel özellikleri, güvenlik özellikleri, sahtecilik ve tahrifat yöntemleri, 

grafolojik tespit ve belge inceleme yöntemleri, sahteciliğe karşı günümüzde alınan 

önlemler ile ilgili uzman görüşleri alınmıştır. Bu alanda uzman kişilere uygulanan 

anket sonuçlarında elde edilen verilerin frekans yüzdesi alınarak yorumları 

yapılmıştır. Bu görüşler ve yapılan anket çalışması sonucunda resmi belgeler 

içerisinden diplomalar, güvenlik zafiyeti nedeniyle incelenmeye alınmış ve buna 

bağlı olarak yapılan 2. anket çalışmasında da diplomaların  güvenlik ve sorgulanma 

özellikleri incelenmiştir.  

İncelenen tüm materyaller üzerinde bulunan ve güvenlik unsurlarının en önemlisi 

olan ve belge sahibiyle belgenin ilişkilendirilmesini değiştirilemez verilerle 

belirleyen el yazısı ve imza biyometriği ile ilgili olarak ta bir deneysel çalışma 

yapılmıştır. Farklı imza ve yazı örneklerinin test edildiği grafoloji uzmanlarına 

yönelik bu deneysel uygulama ile toplam üç bölümlük araştırma ve tespit çalışmaları 

tamamlanmıştır. Sahtecilik ve tahrifata karşı deneysel uygulamalarla geliştirilmiş 

örnek bir belge tasarımı ile iki boyutlu barkod yazılımı kullanılarak sorgulamaya 

yönelik yeni bir güvenlik yöntemi oluşturulmuştur.  
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                                                GENEL BİLGİLER 

2.1. Kıymetli Kâğıt ve Belgeler 

2.1.1. Kâğıt para (Banknot) 

Para, bir ekonomide mal ve hizmetlerin alım-satımında kullanılan, herkes 

taralından kabul gören değişim aracıdır. 

2.1.2. Kambiyo senedi 

Kambiyo senedi; bir kimsenin yapmaya veya ödemeye borçlu olduğu şeyi 

göstermek için imzaladığı resmî kâğıt veya belgeye verilen isimdir.  Türk Ticaret 

Kanununda kambiyo senetlerinin neleri kapsadığı belirlenmiştir. Kambiyo senedi 

başlığı altında sırası ile poliçe, bono ve çek tanzim edilmiştir. Hukuk yazılımında 

bazı yazarlar, “Kambiyo Senedi” yerine aynı anlamı taşıyan “Ticari Senet” 

terimini kullanmayı tercih etmektedirler” “Kambiyo Senedi” teriminden kredi ve 

ödeme aracı anlaşılmaktadır. 

2.1.3. Kıymetli evrak ve resmi belgeler 

Kıymetli evrak ve belgeler senet niteliğinde, bir hak bildiren evrak, önemli yazı, 

belgelerdir. Örnek olarak; nüfus cüzdanı, pasaport, aile cüzdanı, sürücü belgesi vs. 

olarak resmi kurumlar tarafından verilen kişiye özel veriler taşıyan belgelerdir. 

Resmi belgeler 

Resmî bir makam veya yetkili memur tarafından yetkileri çerçevesinde ve usulüne 

uygun olarak hazırlanan belgeler resmî belgeler olarak adlandırılmaktadır. 

Resmi belgeler, özellikle, ispat hukuku açısından önem taşımaktadır. Resmî belgenin 

varlığı için, bu belgenin mutlaka resmî bir makam veya memur tarafından 

düzenlenmesi aranmaz; sadece imza veya tarihin onaylanması hazırlanan bir 

belgeye resmiyet kazandırılabilir.   
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Pasaport 

Pasaportun tanımı Türk Dil Kurumuca yabancı ülkelere gidecek olanlara yetkili 

kuruluşça verilen, yabancı ülke yetkililerinin kimlik incelemesinde geçerli olan belge 

olarak belirlenmiştir. 

Nüfus cüzdanı 

Kişinin vatandaş olduğunu ve nüfus aile kütüklerine kayıtlı bulunduğunu kanıtlayan 

resmi belgedir. Nüfus cüzdanı değerli kâğıtlar kapsamı içerisinde yer almaktadır. 

Nüfus cüzdanlarının şekil ve içerikleri Türkiye’de İçişleri Bakanlığınca tespit edilir.  

Nüfus cüzdanı, yurt içinde yerleşim yeri mahalle veya köy muhtarı ya da çalışılan 

resmi daire veya kurum amiri tarafından onaylanan nüfus cüzdanı talep belgesi ve 

belgedeki fotoğrafın aynısı bir adet fotoğrafla birlikte ikamet edilen yer nüfus 

müdürlüğünce, yurt dışında dış temsilciliklerimiz tarafından doldurularak onaylanan 

nüfus cüzdanı talep belgesi ile dış temsilciliklerimizce ergin olanların kendilerine, 

ergin olmayanların ise veli, vasi veya resmi vekillik belgesi ibraz edenlere imza 

karşılığında verilir. Nüfus cüzdanlarının hazırlanma nedenleri ise; doğum, kayıp, 

yeniden kayıt, yenileme, değiştirme olarak tespit edilmiştir. 

Diploma şehadetname ve benzer belgeler 

Bir kimseye herhangi bir okulu veya öğrenim programını başarıyla tamamladığını, 

bir derece veya unvanı kullanmaya hak kazandığını, bir iş, sanat veya meslek dalında 

çalışabilme yetkisi elde ettiğini belirtmek için bir öğretim kurumu tarafından 

düzenlenip verilen resmî belgeler, diploma, icazetname veya şahadetname olarak 

tanımlanmaktadır. 
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2.2. Kıymetli Kâğıt ve Belgelerde Sahtecilik ve Tahrifat 

2.2.1. Sahteciliğin tanımı 

Genel olarak incelendiğinde  sahtecilik, başkasını aldatmak için kullanılan her türlü 

hile ve yöntemlerdir. Kanıtlama araçlarında, gerçekliğine inanılması gereken biçim 

ve alametler; belirti, iz, işaret, nişan, simgede gerçeğin bozulması, değiştirilmesi 

sahteciliktir. Hile, sahteciliğin ayrılmaz bir öğesidir. Sahtecilik amaç değil, amacı 

gerçekleştiren; haksız çıkar elde etmek, amaçlanan bir başka suça ulaşmak için 

kullanılan araçtır [Yıldırım, 2006]. 

Genel olarak bilinmesine rağmen sahte kelimesinin sözlük anlamı; düzme, yapmacık, 

taklit, yalan gibi anlamlara gelir. Bir başka deyişle bir belge ya da herhangi bir şeyin 

gerçek olmayan, taklit edilmiş, hile ile aldatan halidir. Ticarî senetlerde sahtecilik, 

borçlunun adının, imzasının ya da ticarî senedin diğer şartlarının aldatma kastıyla 

yanlış yazılması yahut taklit edilmesi suretiyle meydana gelmektedir [Bayrak, 1996]. 

Sahtecilik, özellikle madeni ve kâğıt paraları taklit etmek veya değerini yükseltmek 

amacıyla gerçek paralar üzerinde değişiklik (tağyir) yapılması olarak tanımlanabilir. 

Buna bir çok örnek vermek mümkündür. 19. yüzyılın ilk yarısında başlayan 

banknotlarda sahtecilik girişimleri, günümüzde teknolojik yenilikler sonucu gün 

geçtikçe artmaktadır. Özellikle baskı ve renkli fotokopi makineleri ile tarayıcıların bu 

amaçla kullanımı, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de sahtecilik olaylarının 

yaygınlaşmasında büyük bir etken olmaktadır. Küreselleşmenin egemen olduğu 

günümüz dünyasında, suçların da birbirleriyle bağlantılı ve organize olarak işlendiği 

görülmektedir. Bugün kalpazanlık kolay para kazanmaktan başka, uyuşturucu madde 

kaçakçılığı ve terör örgütlerinin finans kaynağı olarak da karşımıza çıkmaktadır. 

Ülke ekonomileri için ciddi bir tehdit unsuru oluşturan banknot sahteciliğinde, 

polisiye önlemler kadar toplumun bilinçlendirilmesi de büyük önem taşımaktadır. 

Sahtecilik konusunda toplumun gerekli duyarlılığı göstermesi, kalpazanların kısa 

sürede yakalanmasını sağlayacağı gibi, sahteciliğin ekonomide yaratacağı kayıpları 

önemli ölçüde sınırlayacaktır. Ülkemizde her yıl birçok kişi bilmeden aldıkları sahte 

banknot nedeniyle mağdur duruma düşmekte ve maddi kayba uğramaktadır. 
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2.2.2. Sahtekârlık suçlarının tarihi gelişimi 

Ülke ekonomilerini geçmişten beri tehdit eden sahtkarlığın tarine bakıldığında geniş 

anlamda sahtekârlıktan, dar anlamda sahtekârlığa geçiş özellikle Roma Ceza 

Hukuku'nda görülen hukuki ve tarihi bir olaydır. Roma Hukuku'nda ilk olarak 

cezalandırılan sahtekârlık fiilleri paralarda ve vasiyetnamelerde işlenen sahtekârlıklar 

olmuş ve sonraları bu gibi sahtekârlık fiillerini cezalandıran kanuna diğer birçok 

sahtelikler eklenmiştir. Roma Hukuk sistemi, ferde bir zarar verilmeksizin, bu suçları 

cezalandırmayı düşünmemiştir; bu itibarla da sahtekârlık suçlarının cezalandırılması 

böyle bir zararın gerçekleşmesine bağlıydı. Sonuç olarak geniş anlamda sahtekârlığın 

yanında, dar anlamda sahtekârlık bulunmakta ve gittikçe gelişmekteydi. Orta çağ 

döneminde, sahtekârlığın işleniş şekline bakılarak, yazıda, fiilde veya sözde 

olabileceği ileri sürülmüştür. Sahtekârlığın genel unsurları hakkında teorik 

incelemelere girişilmiştir, önceleri gerçeğin taklidi ortak bir unsur olarak kabul 

edilmiş, sonradan buna gerçeğin tahrifi ve nihayet zarar eklenmiş, zarardan da 

üçüncü şahsın uğradığı gerçek ve maddi zarar anlaşılmıştır. Bu dönemde şu fiiller 

sahtekârlık sayılmıştır; evrakta sahtekârlık, ticari emtianın tağşişi, aşağı kalitede 

yiyecek maddesinin kazanç maksadıyla satılması, sahte tartı ve ölçülerin 

kullanılması, yargılama sırasında yapılan sahtelik, yalan yere yemin ve bunun 

gibileriydi [Bahadır, 2003]. 

2.2.3. Günümüzde sahtecilik konuları 

Günümüz sahtecilik yöntemlerinde özellikle banknotlar, hisse senedi, çek, bono, 

diploma gibi tek tek yaprak özelliği taşıyan kıymetli kâğıt ve belgelerde külli 

sahtecilik, kıymetli belge niteliği taşıyan senet, pasaport ve yine diploma gibi 

evraklar ile resmi belgelerde ise kısmi sahtekârlığın çoğunlukta olduğu 

araştırmalardan ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden sahteciliği, kısmi sahtecilik ve külli 

sahtecilik olarak iki kısımda incelemek mümkündür. Ancak sahtecilik çok zor 

koşullarda da oluşabilmektedir. Örneğin; bazen orijinal belgeler doğrudan doğruya 

tanzimle yetkili hükümet makamlarından çalınabilir. Bu tür belgeler genellikle boş 

bir şekilde olup, daha sonra yasadışı pazardan elde edilip, doldurularak kullanılabilir 

Belge üzerinde silinti, kazıntı, fotoğraf değişikliği yoluyla tahrifat yapılmadığından, 
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belge üzerinde deformasyon meydana gelmeyecektir. Bu nedenle, bu yöntemle 

düzenlenmiş sahte belgelerin tespit edilebilme imkânı çok sınırlıdır [Pasaport Hbook, 

1995]. 

2.2.4. Sahteciliğin yasal boyutu 

01 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 197. 

maddesi "Parada sahtecilik", 200. maddesi “Para ve kıymetli damgaları yapmaya 

yarayan araçlar”, 278. maddesi "”Suçu bildirmeme”, 279. maddesi “Kamu 

görevlisinin suçu bildirmemesi”, 281. maddesi ise “Suç delillerini yok etme, gizleme 

veya değiştirme” başlıkları altında düzenlenmiştir [www.tcmb.gov.tr, 2008]. 

Sahte para veya kıymetli damga üretiminde kullanılan alet ve malzemeyi izinsiz 

olarak üreten, ülkeye sokan, satan, devreden, satın alan, kabul eden veya muhafaza 

eden kişi, resmî makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç ortaklarını ve 

bu malzemenin üretildiği veya saklandığı yerleri ilgili makama haber verirse, verilen 

bilginin suç ortaklarının yakalanmasını ve bu malzemenin ele geçirilmesini 

sağlaması hâlinde, hakkında cezaya hükmolunmaz [Yıldırım,2006]. 

2.2.5. Basından diploma sahteciliği ile ilgili yayınlar 

Basında sahtecilik ile ilgili yapılan yayınlardan ilgili bir kaçının başlığı aşağıda 

verilmiş olup bu başlık altındaki haberlerin ayrıntıları, EK-4’te verilmiştir. Özellikle 

tez konusu ile ilgili olduğu için diplomaların çoğunlukta olduğu bu haber başlıklarına 

kısaca göz atacak olursak:  

• Sahte diplomayla müşavir oldular, 

• Türkiye sahte diploma cenneti, 

• Sonunda sahte gümrük müşavirlerimiz de oldu,  

• İmzaları gümrükte her kapıyı açıyor,  

• Acaba bizde var mı ?,   

• Şirketler araştırmıyor,  

• Diploma sanal maaşlar gerçek,  

• Diploma stresi, büyükler bile incelemiyor,  
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• Tıp mezunları, YÖK’ün düzenlediği TUS ayarındaki sınavda, hasta bakıcı 

bilgisinin ötesine geçemiyor,  

• Ankara'da sahte diploma,  

• Ankara'da çete operasyonu  

• Özel hastanelerde 7 yıl sahte doktorluk yaptı, 

• Sahte diplomalı güzel, Marmara Üniversitesi mezunu güzel F.T. sahte Boğaziçi 

diplomasını onaylatmaya kalkınca nasıl yakalandı, 

• ATO'nun "Sahte Türkiye" raporu, 

• Van J. Blg. krim. lab. Amirliği doküman inceleme şube müdürlüğünce pasaport 

sahtecilikleri üzerine yapılan bir araştırma, 

• T.C. İçişleri Bakanlığı “Mernis skandalı” basın açıklaması, 

gibi ulusal basında çıkan birçok haber kıymetli kâğıt, evrak ve resmi belgeler ile 

ilgili sahtecilik olaylarının ülkemizde endişe verici boyutlara ulaştığını yazmaktadır. 

Bunun yanısıra Çanakkale Savaşlarında bedeli ödenen sahte yüzlük kaimesi ile ilgili 

bilinen tarihi hadise, banknot sahteciliğinin ülke savunması yararın kullanılmasına 

ilginç bir örnektir. Aşağıda görülen Resim 2.1.) bu sahte banknot Türkiye de ilk ele 

geçirilen sahte banknotlardandır. Resimdekilerin orijinalleri hala Merkez Bankası 

müzesindedir. 

2.3. Para (Banknot) Sahteciliği 

Diğer bir çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de her yıl binlerce kişi bilmeden aldıkları 

sahte banknotlar nedeniyle mağdur duruma düşmekte, kanuni takibata ve maddi 

kayba uğramaktadır. Banknotlar hakkında yeterince bilgisi olmayan ve incelemeden 

alan vatandaşların bu gibi üzücü olaylarla her an karşılaşması mümkün 

bulunmaktadır. Halbuki sahte bir banknot gerçek bir banknottan dikkatli bir bakışla 

çok kısa bir sürede ve kolaylıkla ayırt edilebilmektedir. Alışverişlerde para 

kullanılmaya başlanmasından beri kalpazanlık eylemlerinin de var olduğu  

görülmektedir [www.kpl.gov.tr, 2008]. 
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Resim 2.1. Çanakkale destanı Mehmet Muzaffer Bey'in arabalara lastik almak için 
yaptığı sahte para. Ön yüzünde (üste kırmızı halka içerisinde) ilginç not; 
“Bedeli Çanakkale’de tesviye olunacaktır.” 

 
 

2.3.1. Sahte paraların piyasaya sürülme yöntemleri 

Sahte paranın piyasaya genellikle aşağıdaki yöntemlerle sürüldüğü bilinmektedir.  

• Büfe, bakkal ve marketlerden alınan sigara, içki, çerez vs. alınarak sahte banknot 

kupürleri verilerek para üstünün gerçek para olarak alınması,  

• Araçlara alınan akaryakıt karşılığı benzin istasyonlarına verilmesi,  

• Sinema ve tiyatro gişelerine verilmesi,  

• Milli piyango bayilerine verilmesi,  

• Canlı hayvan ticareti yapan kişilere ve seyyar satıcılara verilmesi,  

• Taksi sürücülerine verilmesi,  
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• Eğlence yerlerine verilmesi,  

• Gazino ve eğlence yerlerine bahşiş ve hesap ödemesi olarak verilmesi,  

• Toplu ödemelerde para desteklerinin arasına az sayıda sahte para konulması 
 

 

 

Resim 2.2. Ele geçen ilk sahte paralar 
 
 

2.3.2. Sahte paralarda kullanılan teknikler  

Banknot sahteciliğinde kullanılan teknikler özellikle külli sahtecilik yönünde olup 

paranın kopyasının basılması esasına dayanmaktadır. Bu teknikleri kısaca 

inceleyecek olursak; 
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Gelişmiş renkli fotokopi makineleri  

Bu tür renkli fotokopi makineleri veya yazıcılar, dijital elektronik fotoğraflama 

tekniğini kullanarak bir tarayıcı ve bilgisayar teknolojisi sayesinde resimleri 

yeniden düzenleyebilmekte ve kâğıda yüksek kalitede baskı yapabilmektedirler. 

Dijital tarayıcılar  

Bu tür ekipman orijinal belgedeki bir görüntü ya da yazıyı elektronik olarak tarar ve 

taradığı bu görüntü ya da yazıyı sayısal hale getirerek bilgisayarın anlayabileceği bir 

formata dönüştürür. Bilgisayarda yüklü bir grafik işlemci yazılım sayesinde bu 

görüntü ekrana aktarılarak üzerinde her türlü işlem, değişim ve ilave yapılabilir. 

Bilgisayar yazılımındaki kalitenin artmasıyla birlikte bu tür ekipmanı kullanarak 

görüntü üzerinde oldukça detaylı ve hassas çalışmalar ve düzenlemeler yapmak 

mümkün olduğundan, bu cihazlar ile sahte para ya da kredi ve kimlik kartı basmak 

kolaylaştırmıştır. Bu teknolojinin fiyatı düşmeye devam ettikçe yüksek kalitede 

ürünlere sıradan kişilerin dahi ulaşması mümkün olmuştur. 

Renkli mürekkep püskürtmeli fotokopi makineleri ve yazıcılar 

Yine bu makineler da bir görüntü ya da yazıyı tarayarak sayısal hale getirdikten 

sonra kâğıt üzerine mürekkep püskürtmek suretiyle oldukça kaliteli bir baskı 

yapabilmektedirler. Bu tür cihazlar bilgisayara görüntü aktarmak veya 

bilgisayardaki görüntüyü kâğıda dökmek için gerekli teknolojiye sahiptirler. Bu 

cihazlarda çözünürlük kalitesi (DPİ=inç başına düşen noktacık sayısı) arttıkça 

baskı kalitesi de yükselmekte ve çok iyi sonuçlar alınmaktadır. 

Kişisel bilgisayarlar ve grafik yazılımları 

Kişisel bilgisayarlar ve grafik yazılımları, fotokopi makineleri yazıcılar, tarayıcı ve 

video algılama cihazları ile birlikte kullanılırlar. Görüntüler bilgisayar hafızasında 

aklanabilir, kopyalanabilir ve elektronik yollarla başka mekânlara basılmak üzere 

nakledilebilirler. Baskı kalitesi tarayıcı ve yazıcının çözünürlüğündeki yüksekliğe 

bağlıdır. Ancak tarayıcılar ve dijital kameralardan elde edilen görüntüler ilgili 
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yazılımlar sayesinde izlenebilmektedir. Burada önemli olan çözünürlüğün yüksek 

tutulmasıdır. 

2.4. Resmi Belgede Sahtecilik  

Resmi belge tanımlamasında yazının belge olarak tanımı veya belge niteliğini elde 

edebilmesi için taşınır bir şey (kâğıt, bez, levha, plaka ve benzeri) şeyler üzerine 

yazılmış olması; yazının bireyselliği ve kimliği (yazıdaki irade açıklamasının belli 

bir kişi veya kuruma ait) ve içeriğinin bulunması; kanıt aracı (hukuksal bir olgu/olayı 

veya bir hakkı kanıtlamaya elverişli) olabilmesi hukuksal bir değer taşıması gerekir. 

İrade bildiriminde bulunan veya gerçeği onaylayan kişinin belirlenebilir olması 

yeterlidir. Belgede (yazıda) sahteciliğin konu edilebilmesi, gerçeğin tahrif / tağyir 

veya taklit edilmiş olmasını gerektirir [Yıldırım, 2006]. 

Belge sahteciliği, pasaport, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, diploma, fatura vb. 

belgelerde yapılan sahtecilik fiilleri belge sahteciliği olarak isimlendirilmektedir. 

Bununla birlikte çeşitli profesyonel suç şebekeleri tarafından yapılan sahte döküman 

ve belgeler, örgütlü ve çeşitli suçların işlenişinde kullanılmaktadır. Belge sahteciliği 

fiilleri kısmen veya tamamen sahte belgelerin tanzimi suretiyle kişilerin kendileri 

veya diğer şahıslar için menfaat temin etmek amacıyla işledikleri bir suç türüdür. Bu 

özelliği sebebiyle belge sahteciliğinin hemen hemen her türlü mali suçun temelinde 

bulunabileceğini söylemek mümkündür. Özellikle, nüfus cüzdanları sahteciliği 

kimliğin gizlenmesi veya başka bir kimse adına gerçek belgelerin (pasaport, ehliyet 

vs. gibi) alınmasını sağlaması bakımından çok büyük bir önem arz etmektedir. 

Pasaport sahteciliğinin ise yurtdışına çıkışı veya girişi yasaklanmış kimselerin 

başvurdukları ve sahtecilik şebekelerince yüksek çıkar edinilmesini sağlayan bir 

sahtecilik çeşidi olduğu bilinmektedir. Bu paralelde sahteciliği sıkça yapılan bir diğer 

belge de halk arasında araç ruhsatı olarak bilinen motorlu araç tescil belgeleridir. 

Özellikle çalıntı ve kaçak araçlar için tanzim edilen bu belgelerle araçlar alıcılara 

satılabilmektedir.  
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2.4.1. Resmi ve kıymetli belgelerde de sahtecilik türleri 

● Taklit: Herhangi bir nesne veya belgenin kısmen veya tamamen aynı benzerini 

oluşturmaktır. Bu suç, gerçek olan nesne veya belgeyi değiştirme, başkalaştırma, 

bozma veya tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme şeklinde 

gerçekleştirilebilir. 

● Tahrif/Tağyir:  Gerçeğin kanıtı olan belgenin kapsadığı fiili ve hukuki durumunda 

değişiklik yapmak, (değiştirme, başkalaştırma, bozma) suretiyle sahtecilik; çıkarma 

veya ekleme yöntemiyle, taklit suretiyle sahtecilik de imza ve metin taklidi, sahte 

metin düzenlemek biçiminde yapılmaktadır [Yıldırım, 2006]. 

Kambiyo senetlerinde tahrifat, senetlerin unsurlarının veya üzerindeki beyanlarının 

değiştirilmesi ya da silinmesiyle oluşur. Tahrifat çeşitli nedenlerle ve çok değişik 

şekillerde yapılabilir. Bizi ilgilendiren tahrifat türü, kambiyo senetlerinde gerçek hak 

sahibinden başkasının senedi tahsil etmesi gayesine yönelik olanı ile borçlunun 

(keşidecinin) iradesinden fazla bir tutarın ödenmesi amacına yönelik olanıdır. İkinci 

amaca yönelik tahrifat, meblağda tahrifat şeklinde yapılır [Cengiz, 2002]. 

Diğer bir açıklamayla; belge sahteciliğinde gerçek iki türlü değiştirilebilir: 

1 - Maddi sahtecilik; yazıda fiziksel değişikliktir ve maddi izler bırakır. 

2 - Fikri sahtecilik; içeriğe ilişkin sahtecilik yöntemidir. şekil ve merasime uyarak, 

görünüşte gerçek bir belge düzenleme işi olup içeriği ve öz gerçek ve doğru değildir.  

Kısmi sahtecilik  

Mevcut bir belge veya vesika üzerinde bir takım silinti, kazıntı, ilave ve çıkartmalar 

yapılarak isteğe uygun bir şekilde değiştirilmesi, bir senet üzerindeki rakamın, tarihin 

veya anlamın değiştirilmesi gibi sahtecilik yöntemleridir. 

Örnekleri aşağıdaki alt başlıklarda verilmiştir. 

1. Sürşarj: Herhangi bir harf, rakam veya işaret üzerinde farklılık ve değişiklik 

yapmaya denir. Örneğin; 1--4, 3--8, s--ş,  C--O gibi.  

2. İlave : Harf ve rakamların başına veya sonuna ilave yapmak. Örneğin; 100, 100 

000, 500 000—1 500 000, Bir milyon--On bir milyon vb. gibi. 
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3. Yakma, yırtma, lekeleme: Belgede resmin veya yazılarının üzerine mürekkep 

dökmek, kaza ile lekelenmiş, vb. gibi. 

4. Silme, kazıma: Herhangi bir yazı veya rakamı silerek veya kazıyarak yok etme 

işlemidir. örneğin: 2 500 000 TL–500 000 haline çevirmek gibi uygulamalardır. 

Külli sahtecilik 

Gerçek bir belgenin veya vesikanın model olarak alınıp tamamen sahte bir belgenin 

meydana getirilerek aynen taklit edilmesi. Boş bir diplomanın, ehliyetnamenin, 

pasaport, evlenme cüzdanı vb. belgelerin gerçeğine yakın üretilerek, doldurulması,  

gerekli imzalarının atılıp, taklit mühür ve kaşelerle yeni bir belge gibi yapılmasıdır. 

2.4.2. Resmi belgelerde sahtecilik ve adli belge inceleme yöntemleri 

Adli belgenin tanımı 

Adli amaçlı incelemeye konu olan, en geniş tanımıyla; bir hakkın doğmasına veya bir 

olayın kanıtlanmasına yarayan bir anlam, bilgi veya mesaj iletecek şekilde herhangi 

bir sembol, şekil veya işaret içeren herhangi bir nesne içeren belgelere adli belge 

denir. Bu anlamda herhangi bir senet, çek vs. yanında dava konusu olan tehdit 

mektubu, intihar notu, kartvizit arkasına yazılmış hesap pusulası gibi sayılamayacak 

kadar çok sayıda evrak adli belge olarak tanımlanabilir. Uygulamada, belgelerin 

büyük çoğunluğu yazılı kâğıtlar olarak karşımıza çıkar [Abider, 2007]. 

Adli belge inceleme yöntemleri 

Adli belge incelemesi anlaşmazlık yaratan ya da delil niteliği bulunan her türlü basılı 

ve yazılı belge üzerinde incelemeler yapan bir bilim alanıdır. Bu bilim dalı mesleki 

uygulamalarında diğer pek çok bilim dalındaki teknolojik ilerlemeden ve bilgiden de 

faydalanmaktadır. Adli belge incelemecilerinin günlük uğraşıları içerisine her türlü el 

yazısı ve imza incelemeleri, daktilo ve bilgisayar yazıcı çıktılarının incelemeleri, 

fotokopi belgelerin incelemeleri, matbu evrak ve değerli kâğıt incelemeleri ile 

mürekkep ve kâğıt analizleri gibi pek çok konu girmektedir. Son 50 yılda adli belge 
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incelemesinde önemli değişiklikler ve gelişmeler olmuş, sahteciliğin tanınması ve 

ortaya çıkarılmasında yeni araçlar kullanıma girmiştir [Abider, 2007]. 

 

Bir başka ifadeyle bir belgenin bilimsel yöntemler ve analitik teknikler kullanılarak 

ve gerektiğinde yardımcı cihazlardan yararlanılarak adli amaçlarla incelenmesi işidir.  

Teknolojik gelişmeler son yüzyılda adli belge incelemeciliğinde önemli ilerlemeler 

kaydedilmesini sağlamıştır. Bu durum da sahteciliğin tanınması ve ortaya 

çıkarılmasında yeni yöntemleri kullanıma sokmuştur. Video Spectral Comparator, 

Spectroskopik yöntemler, mikroskopik yöntemler ve diğer yöntemler, inceleme 

konusu belgenin sahteliğini tespit etmede, gittikçe artan zorluklara paralel olarak 

gelişmiştir [Yılmaz ve Koç, 2006].  

2.4.3. Adli belgede yazı ve grafoloji 

El yazısı  

El yazısı; düşüncelerimizin grafiksel bir ifadesi olup yazma eylemi beyin tarafından 

idare edilen bir hareket dizisinden ibarettir. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse; el 

yazısı beynimizin istemsizce denetlediği, el, kol ve parmak eklem ve adalelerinin 

kalemi yönlendirmesinden oluşan karmaşık bir eylemdir. Kişi, yazmayı öğrenirken 

önceleri belirli yazı çizgilerini yorucu bir biçimde tekrar tekrar kopya eder. Şartlı ve 

şuursuz refleks mekanizması kuruluncaya kadar hiçbir hareketi tipik değildir. Bu 

mekanizma oluştuktan sonra parmaklar kendilerine bir model bulurlar. Bu nedenle 

öğrenildiği ilk zamanlar taklit özellikleri göstermekte olan bir el yazısı, zamanla 

gelişecek ve çok geniş farklar ve kişisel özellikler hızla oluşacaktır [Birincioğlu, 2007]. 

El yazısı, sinirler yoluyla beyinden ele taşınan bir mesajın iletilmesidir. Bedenin 

sade, gösterişsiz bir kısmı olan parmaklar, beyinden alınan mesajı kâğıda geçiren, 

araçlar olarak çalışırlar.  Böylece biz burada, düşüncenin, anında yapılan bir kaydını 

ve aynı zamanda, kendini ifade etme tarzının son derece dolaysız olan bir şeklini 

sağlamış oluruz. Yazma becerisi, primer motor mekanizmadan tamamen ayrı olan, 

beyin bölgesine bağlıdır; sözgelimi sağ kolunu kaybeden bir adam, soluyla yazmayı 

veya gerekirse ayak parmaklarıyla veya hareket edebilen bir ekstremitesiyle yazmayı 
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öğrenebilir. İnsan, yazmak için yeni beyin şemaları geliştirmek zorunda değildir ve 

kısa zamanda, imzası da kendi karakter özelliğini kazanacaktır. Bu konuda yapılan 

bir araştırmada; kazada sol kolunu kaybeden solak bir kişi, sekiz yıl içinde sağ eliyle 

yazmayı geliştiriyor. Bu arada sol tarafa takılan myoelectric kola alıştıktan sonra da 

tekrar sol eliyle yazmaya başlıyor ve her iki el yazısı analizinin şaşırtıcı benzerlikte 

olduğu görülüyor. O halde, Wilder penfield ve Lamar Roberts'ın dediği gibi, bir yazı 

ve imzanın modeli beyindedir, elde değil [Marmara,1994]. 

 Bulunuşunda olduğu gibi yazı, duyguların ve düşüncelerin belli işaretlerle; kâğıda, 

taşa, toprağa, tahtaya aktarılmış biçimidir. Yaşamımızda vazgeçilmez bir yer 

kazanan yazı binlerce yıllık bir gelişme sonunda bugünkü halini almıştır. Yazının ilk 

bulunduğundan günümüzdeki “harf yazısı" durumuna gelinceye kadar genelde beş 

aşamadan geçtiği kabul edilmektedir: 

1. Madde yazısı : Anlaşılmak istenen şeyin, simgelere başvurularak belirtilmek 

istenmesidir. 

2. Resim yazısı (pictographie): İstenilen şeyi anlatmak amacıyla kayalar üzerine 

belirli işaretler kazımakla başlayan bu yazı türü giderek anlatılmak istenen nesnenin 

resmini yapmaya dönüşmüştür. 

3. Düşün yazısı (ideographie): Düşüncelerin Sümer çivi yazısı ile Mısır 

Hiyeroglifleri gibi belirli simgelerle anlatılmasıdır. 

4. Hece (ses) yazısı (phonograph): Şekil yazısından seslerin. hecelerin belirtildiği 

yazıya geçiş, yazı tarihinde gelişmeyi yansıtmaktadır. 

5. Harf yazısı, abece (alfabe): Simgeler dizisinde ilk işaretleme Latince'de alfa, 

beta, Arapçada e1if, be denildiği için tüm dizgenin adi Arapçada elifba olmuştur. 

Dilimizde önceleri bu biçimde geçen ad, Tükçe’deki ses uyumunun etkisiyle 

alfabe’ye dönüşmüştür. İlkel insanlar, yaşamında önemli değişimleri küçük tahta 

parçaları vb. üzerine işaretlemeye başlamışlardır. Yazının en ilkel biçimleri olarak 

kabul edebileceğimiz bu işaretlemelerin ve resimlemelerin üzerine yapıldığı tahta, 

kemik ya da kaya parçalan da en ilkel yazı yüzeyleri olarak belirdi [Seçkin, 2007]. 

 
Çocukların yazı örneklerinde ayırıcı farklar bulmak zordur, zira şartlı refleks modelleri 

henüz oluşmamıştır. Bazı yetişkinler ise hayatları boyunca çocukluklarında öğrendikleri 
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gibi yazarlar. Bu kişiler genelde az yazı yazanlar ve daha az düşünerek, telaşsız ve 

uygun şartlarda yazanlardır Çok yazı yazanların, zor ve sıkışık şartlar altında yazanların, 

örneğin sürekli not tutan öğrencilerin yazıları belli bir zaman diliminde değişime 

uğramaktadır. Bu değişiklikler daha çok yazının bozulması şeklindedir [Birincioğlu, 

2007]. 

Grafoloji  

Grafoloji, el yazısını yazarın el yazısından karakterini inceleyen bir bilim dalıdır.  El 

yazısı ve imza kişiye ait bir biyometrik özelliktir. Psikologlara göre, diğer davranış 

şekilleri gibi, el yazısı da insanın şahsiyeti hakkında bilgi vermektedir. Bu teori her 

şahsın belirli bir şahsiyet ve davranışlarında devamlılık göstereceğini kabul 

etmektedir. El yazısının zaman ile değiştiği yapılan incelemelerden de anlaşıldığı 

gibi doğrudur. Hastalık, ruhî gerginlik ve psikolojik bozukluk gibi hallerde de el 

yazısı değişmektedir. Fakat şahsiyet üzerine bilimsel bir çalışmanın yalnız bu teori 

üzerine kurulması mümkün değildir. Ama örneğin yıllar içinde saklanan defterler 

sayesinde el yazınızdaki ciddi değişikliklerin bir arada incelenebilmesi olanağı 

sayesinde neredeyse karakterden sağlık durumuna kadar her şey incelenebilmektedir. 

Bununla birlikte henüz yazı eğitimini almayan küçük yaşta çocukların yaptığı 

resimler ya da sadece çizgiler onun gelecekte nasıl yetenekleri olacağına dair ön 

bilgiler yansıtabilmekte, onların gelecek için daha iyi yönlendirilmesine yardımcı 

olabilmektedir. Grafoloji, davranış biliminde son zamanlarda önemli bir yer tutmaya 

başlamıştır. Yalnız yukarıda anlatılanlar adli grafoloji için geçerli değildir. Adli 

grafoloji, bir imzanın asıl mı, kopya mı olduğunu veya iki ayrı belgenin aynı şahıs 

tarafından yazılıp yazılmadığı gibi konuları, adli belge inceleme işlerini yapar. 

Bulduğu neticeler adli delil kabul edilir. Grafoloji ile ilgili Türkiye'de pek fazla 

araştırma yapılmamıştır. Grafoloji konusunda doktora tezi yapan ve grafolojiyi 

psikolojiyle birleştirerek incelemelerine devam eden Psk. Dr. Nursu Marmara bu 

konudaki ilk bilimsel çalışmaları yapmıştır. 
 

Grafoloji isminin grapho ve logia kelimelerinden türediği sanılmaktadır. Bir başka 

ifadeyle, “Grafoloji” yazı bilimi anlamında da kullanılmaktadır. El yazısı 

karakterlerini, sayfa kullanımını, yazma düzenini, kalemin hareketlerini inceleyerek 
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çıkarımlar yapmaya dayanır. Yazı sahibinin o anki ruh halinden genel davranış 

yapısına, psikolojik profiline hatta sağlık durumuna kadar birçok ipuçları elde 

edilebilir. Bu bilim dalı temelde yazının hız, basınç, yön, boyut, süreklilik, biçim, 

düzen gibi niteliklerini inceler.  
 

Grafoloji; forensik/adli grafoloji ve psikolojik grafoloji olarak iki alt dalda 

incelenmektedir. de daha ziyade el yazı ve imzadan kişilik analizleri psikolojik 

grafoloji alanında yapılırken forensikte ise iki imzanın aynı olup olmaması, iki 

belgenin aynı kişi tarafından yazılıp yazılmadığı tespit edilmektedir. 

Grafolojinin tarihçesi 

Grafoloji ile ilgili olarak yazılan ilk kitap 1622 de İtalyan fizikçi Camillo Baldo 

tarafından kaleme alınmıştır. 1872 yılında Fransız Hypolite Michon ve çalışma 

arkadaşı Jules Cropieux Jouin okul kurdu ve bilim dalı olarak kabul görmesi için 

1904 yılına kadar beklemesi gerekiyordu. Bu tarihte alman psikolog Ludwig Klages 

(1872–1956) psikolojide kullanılan bir kol olarak ele almış grafolojiyi bilim dalı 

statüsüne sokacak teoriyi geliştirmiştir [www. hafif.Org, 2008]. 

Grafoloji ve adli belge inceleme arasındaki farklar 

Ülkemizde evrak üzerindeki tahrifatlar, yazı- imza sahtekârlıkları, sahte para ve 

değerli kâğıt basımı gibi konularla ilgilenen bilim grafoloji olarak adlandırılmakta ise 

de, gerçekte bu batıda kullanılan anlamı ile grafolojinin konuları değildir. Grafoloji 

el yazısından kişiyi yorumlama tekniğidir. Kişi bir yazı yazar veya imza atar. 

Grafolog da buna bakarak kişinin karakterini ve özelliklerini söyler.  

Yargıyı ilgilendiren konularda hizmet veren uzman ve bilirkişilere adli belge 

incelemecileri adı verilmektedir ve bu alanın adı da adli belge incelemesidir 

(Questioned Document Examination). Bu alanda çalışan kişiler genellikle temel 

bilim dallarından birisinde alınan lisans eğitimi sonrasında aldıkları ek eğitim ve 

hizmet içi eğitim ile yetiştirilmektedir [Abider, 2007]. 
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Grafoloji ve sahtecilik 

Uzmanlar için olay mahallindeki her şey bir delildir. Bu nedenle buldukları bir el 

yazısı veya daktilo ile yazılmış kâğıdın, kaşenin veya damganın bile birçok önemi 

vardır. Dedektifler, elde ettikleri bu tip delillerin incelenmesi aşağıdaki görevleri ifa 

eden  Kriminal polis laboratuarları grafoloji ve sahtecilik bölümüne incelenmek 

üzere gönderirler. 

Bu Bölümlerde yapılan incelemeler; 

• El ve yazıcıdan alınan yazıları, çeşitli belgelere atılmış imzaları inceleyip, 

karşılaştırmaları yaparak hangi kişi veya cihaza ait olduklarını tespit etmek, 

• Mühür, damga, kaşe, baskı ve benzerlerinin orijinal veya sahte olup olmadığını 

belirlemek, 

• Kâğıt, pul, banknot ve benzeri belgeler üzerinde yapılmış çeşitli, tahrifat, 

sahtecilik ve kalpazanlık ve buna benzer işlemlerini tespit edip ilişkilendirmek, 

• Gerektiğinde belgeler üzerinden parça kesmek suretiyle mürekkep örnekleri 

çıkararak, fiziki ve kimyasal incelemeler yapmak, 

• Fotoğraflar üzerinde, rötuş veya benzeri usullerle yapılmış değişiklikler ve 

bunların diğer fotoğraf veya kişiler ile karşılaştırılarak sahteciliği tespit etmek, 

• Suç delili niteliğindeki parmak izi tespit ve teşhis taleplerini inceleyip 

sonuçlandırmak, 

• Çeşitli olaylarla ilgili olarak elde edilen suç unsuru taşıyacak nitelikteki yazı, 

imza, bildiri ve benzeri dokümanları arşivleyip tasnif ederek gelecekte olabilecek 

olaylarda yararlanmak ve suç failinin tespitinde faydalanmak, 

• Belgeler üzerinde ilave silme, kazıma ve benzeri usullerle meydana getirilen 

tahrifat veya külli sahtecilik durumlarında suç unsurunu yapısı veya oluşumu 

konusunda teknik görüşler bildirmek, 

• Her an sahteliğe konu olabilen pasaport, sürücü belgesi, nüfus hüviyeti cüzdanı 

ve benzeri belgelerin düzenlenmesinde kullanılan soğuk damga, mühür, kaşe ve 

yetkililerin imza örneklerini, ilgili birimlerden temin ederek, arşiv oluşturmak ve  

mukayese işlemleri için hazırlamak, 
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• Sahteciliğe konu teşkil eden banknot, pul, seyahat çekleri, yabancı paralar ve 

benzerlerinin karşılaştırılma durumu için hazırlanacak arşivlerden faydalanmak. 

Örneklerle el yazısı inceleme yöntemleri 

El yazısı; kan, kıl, parmak izi, DNA gibi şahısların kimliğini tespite yarayan önemli 

bir delildir. Ancak bazı fiziksel deliller (örneğin; parmak izi) gibi tek ve benzemez 

özellikte olmadığı gibi, değişmez ve değiştirilemez de değildir. 

El yazısından kimlik belirlenmesi, yaygın kişisel karakteristiklerin hem örnek hem 

de şüpheli (sorgulanan) yazılarda bulunması ve önemli bir zıt (ayırt edici) özelliğin 

örnek ve şüpheli yazılarda bulunmaması esasına dayanmaktadır. Bir başka deyişle, 

belge incelemesi; kabul edilen örneklerle kabul edilmeyenlerin karşılaştırılarak 

benzer ve benzemez unsurların ortaya konması işlemidir. El yazısı incelenirken bir 

metin içerisinde görülen esaslı bir karakteristiğin (yazının tamamında tutarlı olarak 

tekrarlanan bir özellik olan ve yazarın kişisel bir alışkanlığını gösteren), karşılaştırma 

yazısında bulunup bulunmaması önem kazanır. Metnin kimliklendirilmesinde şüpheli ve 

örnek yazıların bütün benzer ve zıt özellikleri araştırılmalı, ayrıca sebep, şart ve 

sonuçlan irdelenip açıklanabilmelidir. 

Kimliklendirme de yazının bütün unsurları (bunlar harf şekilleri, orantılar, ölçü, eğim. 

harf ve kelime aralıkları, başlama ve bitirme çizgileri, basınç, kalem hareketleri ve yazı 

kalitesi, yazının kâğıt üzerindeki düzenlenişi, yani çıkıntılar, boşluklar, istif, 

eklemeler, sıralama ve heceleme, noktalama, üslup ve gramer) dikkate alınmalıdır.  

Yazılar arasında ilk bakışta benzerlik görülebilen birçok olguda yazı unsurları 

bütünüyle belirlendiği ve uygun olarak değerlendirildiği takdirde yazarlar ayırt 

edilebilmektedir. Ayrıca yazı unsurlarında tek bir karakteristik oluşum (tipik bir 

kelime, hece ya da harf) dahi iki yazının yazarının kimliğini göstermek kadar iki yazı 

arasındaki ayrımları da ortaya koyar. 

Genel olarak tüm dünyada el yazısı dendiğinde içerisinde imzanın da varlığı kabul 

edilmektedir. Zira imza da bir el yazısı formudur. İmzalar bazen az ya da çok yazı 

karakteri içermekte bazen ise çizgilerden ve şekillerden oluşmaktadırlar. Birçok kez 
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ise her ikisinin karışımından oluşmaktadırlar. Bunların dışında paraf tarzında ve 

oldukça basit tersimli de olabilmektedirler. Paraf imza kullanan şahıslar aynı 

zamanda iki tür imza atmakta olan şahıslardır. İmzaların önemi onların hukuki 

üstünlüklerinden kaynaklanmaktadır. Çünkü bir belgede bulunan imzanın o belgeyi 

tasdik anlamı taşımasına rağmen aynı belgede kişinin sadece el yazısının bulunması 

onu yükümlülük altına sokmayabilir. İnsanlar başka kişilere ait belgelere birtakım 

yazılar yazabilirler. Ancak sorumlu olan şahıs o bilgileri onayladığını imza atarak 

belirten kişidir. Örnek vermek gerekirse bir senedin imza dışında kalan isim, adres, 

tarihler, tutar yazıları gibi bölümleri farklı bir ya da birden fazla kişi tarafından yazılmış 

olabilir. Bu durum onları genellikle hukuki anlamda sorumlu yapmamaktadır. Bu 

belgede sorumlu olanlar borçlu, kefil ya da ciro imzası olan kişilerdir. Günümüzde el 

yazısı ve imzanın aidiyetlerinin tespit edilmesi, günümüzde de adli tıp ve adli 

bilimler içinde hem çok önemli bir yer işgal etmektedir hem de hala bu konuda çok 

güçlükler yaşanmaktadır. Yazılı ve imzalı belgeler kullanılmaya devam edildiği sürece 

de bu konunun önemi devam edecektir Hemen hemen hiçbir ülkede olmadığı gibi 

ülkemizde de belge incelemeciliğinin formel bir eğitiminin bulunmaması ve oldukça 

teknik olan bir konuda yargı mensuplarının konuya çok hâkim olmamaları önemli 

bir eksikliktir. Diğer bir söylemle bu işi kimin yapacağı adli makamlarca 

bilinmemektedir. Ancak artık tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de laboratuar imkânı 

sunabilen dernek ya da resmi kurumlar aracılığı ile sertifikasyon programları 

düzenlenmekte ve mevcut alan disipline edilmeye çalışılmaktadır. Her ne kadar 

çıkarılan yasalarla illerde bilirkişi listeleri oluşturulmuş ise de yeterli bilirkişi 

bulunmayan yerlerde uygulama yine hâkimin takdirine bırakılmıştır[Birincioğlu, 2007]. 

İmza ve yazıda sahtecilik ve grafolojik tespit yöntemleri  

Yasalara göre, kabul edilmeyen edilen imza ile karşılaştırılacak gerçek imza arasında 

ilk bakışta görülebilecek derecede bir uygunluk ve benzerlik yoksa ve farklılık çok 

veya inkâr edilen imzanın taklit edilmesi kolay ise, hâkimin, imza karşılaştırması için 

uzman bir bilirkişiye başvurması gerekir. Uzman bilirkişi denildiğinde ilk akla 

gelenler, grafoloji uzmanları,  yani yazı bilimi uzmanı olan bilirkişidir. Mahkemeler 

hemen birçok olayda sahtecilik ve tahrifatlarla ilgili incelemenin bu uzmanlarca 
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yapılması gerektiğini kabul etmektedir. Bu tür incelemelerde eğer yazı ve imzanı 

benzerliği ile ilgili sorunlar öncelikli ise uygulanacak olan bilirkişi incelemesinde 

Adli Tıp, grafoloji polis laboratuarlarının yanı sıra güzel sanatların ilgili 

bölümlerindeki akademisyenlerden de yararlanmaktadır. Bu İnceleme sırasında 

grafoloji laboratuarlarında teçhizattan ve grafolojik tetkik yöntemlerinden 

yararlanılmaktadır.  

Grafolojik prensipler  

Grafolojinin prensiplerini anlatırken, grafik metot ve bu işlemin kısaca açıklanması 

uygun olacaktır. Bu noktada grafolojinin, gözlem ve deneyler sonunda belirlenmiş 

olan, üç temel dayanağı vardır, bütün grafoloji kavram ve teorisi güvenilirliğini işte 

bu desteklerden alır. 

1-  Her el yazısı kişiye özel ve tektir ve asla kopyası yapılamaz. El yazısının 

görünüşü (fizyonomisi) aynen kişinin yüzü gibi, yıllar boyu kendi esası ve 

kimliği ile ilgili nitelikleri kapsar. 

2- Ancak el yazısı, kişilik gibi sürekli olarak değişme süreci içinde; büyüme 

olgunlaşma ve yazının yaşlanmasını kaçınılmaz olarak yansıtır;  duygusal veya iz 

bırakabilecek kritik olayları da yansıtır. Bu değişmelere rağmen bir insanın el 

yazısı, her zaman ona ait ve biricik olarak kalır.  Psişik durumundaki 

farklılaşmalar sadece yazının içindeki enerjiyi değiştirir, yazı modele form olarak 

aynı kalır. O halde " bir insan doğumundan, ölümüne kadar aynı kişi inidir 

sorusuna el yazısına bakarak karar verildiğinde, " o, muhakkak kendisidir " 

diyebiliriz. 

3- Ayrıca, kendini anlatarak ifade edici oluşun (expression) bir tutarlılığı vardır. 

Kişinin iş görme tarzı, stili, konuşma, ses, jestin kaybolan modelleri gibi olmayan 

el yazısı, dakik analizler için görülebilir bir kayıt bırakarak, bu ifadeleri zamanın 

ötesine taşıyarak sanki fosilize eder. İşte bu el yazısının kendine has bir 

avantajıdır [Marmara,1994]. 
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Grafolojinin sınırlılıkları 

“Cetvelle bir çizgi dahi çizilse bu çizginin sahibi bulunabilir” tezinin doğruluğu 

kanıtlanamamıştır. Kişinin elinden çıkan herhangi bir çizgi, onun Grafolojik 

alışkanlıklarını tam olarak yansıtmayabilir Yazı veya imzaların aidiyetinin tespiti 

ancak uygun şartlar ortamında yapılacak karşılaştırmalarla mümkün olabilmektedir.. 

Bazı vakalarda ise uygun şartlar oluşmadığı için tespit yapılamayabilir. 

Uygun şartların başlıcaları şunlardır: 

• Aidiyeti şüpheli materyalin incelemeye elverişli ve yazan şahsın grafolojik 

alışkanlıklarını yansıtabilir mahiyette olması, 

• Mukayese materyalinin yeterli miktarda olması, 

• Mukayese materyalinin hem olayla aynı ve hem de olaydan önceki ve sonraki 

tarihlere ait muhtelif amaçlarla resmedilmiş örneklerden mürekkep bir seri 

oluşturmasıdır. 

• Örneği incelenecek şahsın yerleşmiş yazım alışkanlıklarına sahip olması     

[Doğan, 2006]. 

Grafolojik tetkik ve el yazıları incelemesi 

El yazısı; insan beynindeki düşüncelerin işaretlere dökülmüş halidir. İnsanların el 

yazıları, kendilerine ait birçok özellikler taşırlar. Ülkemizde çokça karşılanmakta 

olan tehdit ve ihbar mektuplarının sözleşmeler, vasiyetnameler ve bunlara benzer 

birçok belgeler üzerindeki el yazılarının kime ait olduklarının tespitini yapmak ve 

bunları yazdıklarından şüphe edilen kişilerden hangileri tarafından yazıldığını tespit 

etmek suretiyle birçok olay aydınlatılabilmektedir. El yazısı incelemek maksadıyla 

zanlıdan mümkün olduğu kadar çok yazı örneği (mukayese yazıları) alınır. Burada 

samimi mukayese örnekleri çok önemlidir.  

Samimi mukayese yazıları; şüpheli şahısların muhtelif zamanlarda olayla herhangi 

bir ilgisi olmayan çeşitli belgelere (mektup, dilekçe, not defteri vb.) yazmış olduğu 

yazılardır. Yazıyı değiştirme gayreti içinde olmayacağından oldukça önemlidir.      
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Bu tür mukayese yazılarının şüpheli mektup vs.nin yazıldığı tarihe yakın bir tarihte 

yazılmış olması gerekir. Çok eskiler farklı olabilir [Dönmez,2006]. 

Karşılaştırma olarak mukayesesi için belge asıllarının temin edilmesi 

Bir belge incelemesi yapılırken belgelerin varsa ve temin edilebiliyorsa mutlaka 

asıllarının incelemeye esas tutulması gerekmektedir. Çünkü harflerde ya da çizgilerde 

kayıplar veya tam tersine bilinçli ya da bilinçsiz eklentiler söz konusu olabilir. Hız, baskı 

derecesi ve işleklik gibi önemli sayılabilecek tanı unsurları kayba uğramıştır. Kalem ve 

kâğıda ait özellikler değerlendirilemez. Silinti, kazıntı veya herhangi bir değişiklik 

tespit edilemeyebilir. Ancak belge aslına ulaşılamayan veya aslı bulunmadığı 

durumlarda fotokopi veya suretler üzerinden de inceleme yapılabilmektedir. Ancak bu 

inceleme çok sağlıklı olmamaktadır. Eğer olayda kullanılan belge fotokopi ise, örnek 

vermek gerekirse orijinal bir belge üzerinde değişiklikler veya tahrifat yapılarak ondan 

elde edilen fotokopi bir belge ilgili makama sunulmuş ise bu belge artık asıl olarak kabul 

edilecek ve incelemeye tabi tutulacaktır. İnceleme konusu belge nasılsa fotokopi diye 

ondan elde edilen ikinci kuşak fotokopi incelenmesi de çok sakıncalıdır [Birincioğlu, 

2007]. 

Karşılaştırma için kullanılacak belgeler, iki ana grupta toplanabilir. Ya bu belgelerdeki 

yazı ve/veya imzaların kime ait olduğu bellidir ve inceleme konusu belgelerdeki yazı 

ve/veya imzalar ile karşılaştırılarak inceleme konusu belgedeki yazı veya imzaların o 

kişi olup olmadığı saptanacak veya bir kimseye ait olup olmadıkları düşünülmeden 

inceleme ve karşılaştırma belgelerindeki yazı ve/veya imzaların aynı kişiye ait olup 

olmadığı belirlenecektir. Bu ikinci durumda, aslında karşılaştırma olarak kullanılan 

belgelerin de incelenen belge olduğu kabul edilebilir ve incelenen belgeler bölümüne 

yazılabilir. Eğer birinci amaçla inceleme yapılacaksa, karşılaştırmada kullanılan 

belgelerdeki yazı ve imzaların, belli bir kişiye ait olduğunun kesin olması gerekir. Bu 

kesinliğin sağlanmasında kullanılan iki yol vardır. Ya bu belgeler noter belgesi, 

evlenme defteri, tapu defteri, oy kullanma defteri gibi resmi bir kişi veya tüzel kişiliğin 

huzurunda, kimlik denetlenerek yazılan yazı veya atılan imzalardan oluşur, ya da daha 

önceden çok çeşitli amaçlar ile yazdığı yazılar ve attığı imzalar, kişinin kendisi 

tarafından kabul edilir. Kullanılan en sık yöntemlerden biri de; kişiden genellikle 
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mahkemede huzurda ve değişik durumlarda yazı ve imza örneklerinin alınmasıdır. 

Ancak nasıl olursa olsun, karşılaştırma belgesi olarak kullanılacak belgelerdeki yazı ve 

imzaların tümünün, belli bir kişiye ait olup olmadığı konusunda emin olunmalıdır. 

Aksi halde çok rahatlıkla yanlış değerlendirme, yorumlama ve sonuçlara gidilecektir. 

Yazı ve imza incelemelerinde incelenen belgedeki yazı ve imzaların belli bir kişinin eli 

ürünü olup olmadığı saptanırken, uzmanlar arasında ortaya çıkabilecek görüş 

ayrılıklarında, hangi karşılaştırma belgelerinin kullanıldığı da çok büyük önem taşır. 

Elde edilen bulgular ve bu bulgular doğrultusunda varılan sonuçlar, karşılaştırma 

belgelerindeki yazı ve imzalara göre yapılacaktır [Çetin,2007]. 

El yazısı incelemesinde dikkat edilecek önemli unsurlar 

Çizgi şeklinde başlangıcı olan harflerde ilk başlama işareti, (kalem bazen aşağı, 

bazen de yukarı doğru hareket ettirilir). Harflerin başlangıç ve bitiş çizgileri, çıkıntılı 

harflerin çıkıntı özellikleridir.  

• El yazılarında hareket şekilleri üç çeşittir. 

1- Dairevi hareketle yazılan yazılar, 

2- Zik-zak hareketi ile yazılan yazılar, 

3- Karma hareketlerle yazılan yazılar. 

• İncelemede ilk dikkat edilmesi gereken karakteristik harfler; 

 a, b, d, k, l, m, n, s, z, B, K, Ö, P, T, Y, noktalamalı harfler ç, ş, ğ’dir.          

[Dönmez, 2006]. 

2.4.4. İmza ve inceleme yöntemleri 

İmza, bir şahsın bir belge altına özel olarak teşkil ettiği ve söz konusu belge içeriğini 

bildiğini ve onayladığını gösteren, nispeten otomatik bir biçimde teşkil edilmekte 

olan kişiye özel el yazısı şeklidir [Alkan, 2007]. 

Latince signare; işaretlemek, belirti, işaret, özellik anlamlarına gelir. Kişinin adının 

veya onu tanıtan işaretin, kendisi tarafından yazılması olan imza, el yazısının 

olağanüstü ayırt edici bir elemanıdır, kişiliği özellikle belirten bir sembol olduğu 

bilinir. İmza, metin yazısından çok daha hür bir yaratıcılık gösterir [Marmara,1994]. 
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İmza, el yazısının özel bir formudur. el yazısı, insanlara özgü yüksek beyinsel 

fonksiyonlardan bir tanesi olup, formunun oluşmasında asıl görevli yer beynin özel 

bölgeleridir. Yine el yazısı formunu etkileyen ana dinamikler arasında görme ve kas-

iskelet-sinir sistemi de önemli fonksiyonlar üstlenmektedir. İmza ise, şahsın onay ve 

kabulünü ortaya koyan özel ve nispeten el yazısı teşkiline göre daha süratli ve 

otomatize olmuş, özel yapılı bir el yazısı karakteristiğidir. Genel olarak bir imzanın 

şahsın kendisi tarafından teşkil edilip edilmediği konusu, ortaya konulabilen bir 

durumdur. İmzaların bir şahsın onay ve kabulünü ortaya koyması, bu durumun 

istismar edilmesi girişim, çaba ve niyetlerini de beraberinde getirmektedir. Söz 

konusu istismar girişimlerine tüm dünya ülkelerinde rastlanmaktadır. Ancak özellikle 

gelişmiş ülkeler bu tür istismar olaylarına ve kötü niyetli girişimlere zemin 

yaratmamak ve olanak tanımamak için çeşitli önlemler geliştirmektedirler. Söz 

konusu önlem ve çabalar çok çeşitli kategorilerde ve çok çeşitli yollarla ortaya 

konulabilmektedir [Alkan, 2007]. 

İmza; onu atan kişinin kendisine ait özel bir işaretidir. Kişinin el yazısı ile imzası 

arasında grafolojik tetkik yöntemleri bakımından paralel benzerlikler bulunabilir. El 

yazısının kişinin psikolojik durumuna göre farklılık gösterdiği düşünüldüğünde bu 

durumun imza içinde geçerli olduğunu kabul etmek gerekir. Aşağıdaki örnek bir 

resmi belge (ilkokul kütüğü) bireyin resmi bir belgeye biyometrik özelliğini 

kaydetmeye yani, ilk imza uygulamalarına örnek olarak gösterilebilir. Ülkemizde 

Cumhuriyetin ilanıyla başlayan bu uygulamalar bireyin haklarının güvenliği 

bakımından çok önemlidir. Örneği alınan bu imzanın devamını hemen birkaç yıl 

arayla ortaokul, lise, yüksek okul, oy kullanma kütükleri, askere alınma ve evlilik 

cüzdanlarında görebilmekteyiz. Günümüzde özellikle yüksek okullarda öğrencinin 

imza örneği alınma uygulaması 60 yıl öncesine ne kadar benzese de bu uygulama 

ancak, mezun olan öğrencinin diplomasını almaya geldiğinde belge teslim onayı 

olarak algılanmakta ve sadece bireyin diplomasını aldığına dair kabul imzası olarak 

değerlendirilmektedir. 
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Yapılan araştırmada bireyin mahremiyet ve gizlilik hakları düşünülerek bu kütük 

bilgileri ve imza örneğine ulaşım, bireyin kendi isteği dışında veya resmi bir 

soruşturma dışında mümkün gözükmemektedir. 

 

Resim 2.3. 1940’lı yıllarda mezuniyet sonrası diplomalar verilirken bireye ait imza 
örnekleri  

 

 

Yukarıda örneği görülen Gazi Paşa İlköğretim Okulu “1939-1940 mezunları” kütüğü 

incelendiğinde mezun olan öğrencilerin imza örnekleri fotoğrafın yanında alınmıştır. 

İmza sahteciliği türleri ve sahte imzaların incelenmesi 

İmza sahteciliği, Bir çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de en sık rastlanan sahtecilik 

türlerinden birisidir. Bunun nedeni imzanın belli kurallara bağlanmamasıdır. Her 

türlü şekil ve çizilerin imza olarak kabul edildiği ülkemizde imza sahteciliğinin 

gelecekte de sahtecilik olaylarının temelini oluşturacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Her 

türlü resmi ve hususi belgenin geçerlilik kazanabilmesi için, üzerinde bulunması 

gereken en önemli hususlardan biri imzadır. Kişiye ait biyometrik yansımadır. 

Belgelere atılan imzalar, tarafların o belgenin içeriğini kabul ettikleri anlamına 

gelmektedir. İmzasız bir belgenin hiçbir şahsa ne hak, ne de borç sağlaması mümkün 

değildir. Hukuken ancak imzalı belgelerin geçerli olması söz konusudur. İmzalarda 

ad ve soyadı veya bunlardan biri bulunabilir. Fakat bu zorunlu değildir. Çoğunlukla 

ne ad ve ne de soyadı kullanılmamaktadır. İmza sahibi kişi kendi istediği gibi, bir 
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şekil ya da çizgiler kullanarak imza atmaktadır. Basit bir iki çizgi çizmek veya şekil 

yapmak suretiyle oluşturulan bir imzanın, inkâr eden kişi elinden çıkıp çıkmadığının 

kesin olarak her zaman tespit edilemediğinden, pek çok kişinin bu şekilde 

dolandırıldığı ve zarara uğradığı görülmüştür. Bu önemli sakıncanın giderilmesi ve 

herhangi bir belge veya kıymetli evrakta yer alan imzanın kime ait olduğunun kesin 

olarak belirlenebilmesi için, imzada ad ve soyadın birlikte veya birisinin mutlaka 

bulunması yararlı olacaktır. Sahte imzalar incelendiğinde dört farklı gruba ayrılabilir. 

Bunlar yapılış şekillerine göre ; üstünden kopya, bakarak kopya, serbest taklit, pul 

transferi (nakli), suretiyle olmak üzere dört grupta toplanırlar [Dönmez,2006]. 

Serbest taklit yöntemi ile imza sahteciliği 

Bu metotta ortada bir şahsın imzası bulunmaktadır. Sahteciliği yaratan kişi söz 

konusu imzanın karakteristiklerini analiz etmeye çalışır ve sonrasında da söz konusu 

imzayı, model imzaya bakmadan ve model imzadan faydalanmadan uygular. Bu grup 

imza sahteciliği olayları başarıyla gerçekleştirilmesi en zor, ancak başarılı bir biçimde 

gerçekleştirildiğinde de belge inceleme uzmanı tarafından ortaya çıkartılması en 

problemli sahtecilik tipidir. Söz konusu sahteciliğin başarılı olabilmesinde etken olan 

faktörler arasında; taklit edilen imzanın basit yapı arz etmesi, taklit yaratan kişinin 

yeteneği ve taklit yaratan kişinin tecrübesi ve konuyla ilgili yoğun çalışma ortaya 

koyması bulunmaktadır [Alkan, 2007] 

 

Serbest taklit yöntemi ile atılan imzalarda gerginliğin az olması dışında göze çarpan 

diğer unsurlar arasında; imzanın süratli olması, imzanın baskı derecesinin taklit 

edilen imzaya eş ya da yakın olması, imzanın akışkan, imza hatlarının rahat ve doğal 

görünümlü olması sayılabilir. Yine sahtecinin yeteneklerine bağlı olarak imzalar 

genellikle titreme, tereddüt unsuru ve duraksama içermezler; orijinaline benzer 

seviyede akışkanlık, rahatlık ve doğallık arz ederler.  

İmza ve yazı sahteciliğinde bakarak taklit yöntemi 

Bu metod da imza sahteciliğinde sık oranda tercih edilen yöntemler arasındadır. Bu suça 

isanları teşvik eden nedenler arasında  taklit edilen imzaların sade ve kolay atılır imza 
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niteliğini taşıyor olması gösterilebilir. Burada esas hareket noktasında şu faktör söz 

konusudur: Ortada model alınan bir imza mevcuttur ve imza oluşturulurken bu örnek 

imzadan yararlanarak oluşturulmaya gayret edilmektedir. Bu biçimde ortaya çıkartılan 

imzalarda sahtekâr model imza ile uygulayacağı sahte belgeyi yan yana bırakır bir 

yandan model imzaya bakıp bir yandan taklit imzayı atmaya çalışacağından imza 

kısımları çeşitli tereddüt ve duraksama hatları içerirler. Dolayısı ile imzalarda el 

kaldırmalar ve kalemin yeniden imza ile buluşması söz konusu olacaktır. Tersim 

özellikleride çok önemlidir. İmzanın sürati, model alınan imzaya göre daha yavaştır ve 

ayrıca imza baskı derecesi de model alınan imzadan genellikle daha fazla olmaktadır. 

Bunlara dikkat edilir. Eğer belge incelemeci, bu biçimde teşkil edilmeye gayret 

edilmiş bir imzada, mukayese imzaları arasında model alman bu imzaya da sahip ise, 

durumu daha net olarak belirler ve bu durumu da diğer kişilerin daha kolaylıkla 

gözlemleyebileceği görünür biçimde açıklayabilir. 

İmza sahteciliği teşkil etmede kullanılan diğer bir metot da üstten gitme yöntemi ile 

tatbik edilen imza sahtecilikleridir. Uygulamalarına sık rastlanmaktadır. Bu grup 

imza sahtecilikleri de kendi içerisinde temelde birkaç gruba ayrılmaktadır; 

Üstünden kopya usulü ile imza sahteciliği 

İmza sahteciliğinin en kolay yoludur. Sahteciliğe cazip gelen bir yöntem olarak ta 

kabul edilebilir. Bu yöntemde; elde edilecek hakiki bir imza, model olarak 

kullanılmaktadır. Boş bir kâğıt, hakiki imza üzerine konulduktan sonra alttan 

kuvvetli ışık vermek suretiyle veya bir pencere camına yerleştirilip hakiki imzanın 

görüntüsü üzerinden gidilerek, bu imzanın istenilen kâğıt üzerine kopya edilmesi 

şeklinde yapılmaktadır. Kopya işlemi evvela kurşun kalemle yapılıp, sonra üzerinden 

mürekkepli kalemle gidileceği gibi, doğrudan doğruya mürekkepli kalemle de kopya 

işlemi yapılabilir. Daha sonra kurşun kalem kalıntıları silgi ile silinerek temizlenir. 

Üstünden kopya usulünde çok kullanılan bir başka usul de; karbon kâğıdı ile imzanın 

kopya edilmesidir. Bu tür sahte imza hatları üzerinden de mürekkepli kalemle 

gidilmek suretiyle imza tamamlandıktan sonra, karbon kâğıdı kalıntıları yumuşak bir 

silgi ile silinir. Araya karbon kâğıdı koymadan, hakiki imzanın üzerinden bastırarak 

gidilerek, sahte olarak düzenlenmiş belgenin imzalanması istenen kısmına fulaj izi 
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çıkarılır. Daha sonra bu fulaj izi üzerinden mürekkepli bir kalemle gidilerek imza 

oluşturulur. Bu usulün arızaları; Sahte imzayı yapan şahsın el hareketleri ağır 

olacağından, bu yavaş hareket, imza hatları üzerinde kolaylıkla görülebilen bazı 

arızalar bırakır. Ayrıca kişiye ait bazı psikolojik durumların meydana getirdiği 

özellik de bu tür sahte imza çizgileri üzerinde etki yaparlar [Dönmez, 2006]. 

 

Bu metodla oluşturulmuş sahte imzanın belirlenmesinde öne çıkan tanı unsurları 

arasında; teşkil edilmeye çalışılan imzada genellikle imza baskı derecesinin fazla 

olması, imza süratinin yavaş olması ve imzanın tereddüt ve kesişme hatları içermesi 

yer almaktadır. Bu biçimde tatbik edilen imza sahteciliğinde kâğıt üzerinde herhangi 

ekstra bir imza baskı izi kalıntısı gibi tanı unsuru kalmamaktadır. Yine bu biçimde 

teşkil edilen imzalarda, model alınan imzanın daha doğru ve daha iyi takibini 

sağlayabilmek maksadı ile imza sürati olağan dışı olarak yavaş olabilmektedir. Belge 

incelemeci için bu biçimde teşkil edilmiş bir imzanın aidiyetinin belirlenmesi fazla bir 

güçlük arz etmemekte ve eğer mukayese imzalan arasında model alınan imzanın da 

mevcut olması durumunda, tespit işlemi daha da kolaylıklar göstermektedir [Alkan, 

2007]. 

İmzada değişiklikler 

Birey zaman zaman kullandığı imzasını değiştirerek atmaya çalışmış olabilir ya da 

doğal değişikliklerden dolayı imza kısmen değişik atılmış olabilir. Şeklen, kısmen 

farklı olan imzanın kesin reddi için ancak, taklit bulgularının tespit edilmiş olması 

gerekir. Taklit bulgularının, yapmacık olmayan doğal değişikliklerden ve değiştirme 

gayretlerinden ayırt edilmesi gerekir. 

Sahte imza veya yazıdaki farklılıklar 

• Titreklikler: En belirgin özelliklerden biridir. Sahte imzayı atan şahsın el 

hareketleri, hakiki imzayı atmış olan kişinin hareketlerinden çok daha ağır olmakta 

ve bu yavaş hareket ile çizilecek olan hatlarda ise doğal olarak titreklikler meydana 

gelecektir. Yani hakiki imzalardaki akıcılık, sahte imzalarda bulunmamaktadır. Aynı 

şartlar el yazısı karakterleri içinde geçerlidir. İmzadaki titrekliklerin tespitinde 
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günümüz teknolojilerinden scannerlerin kullanılmasının makro ölçeklerde görme ve 

inceleme bakımından sahteciliğin tespitinde çok önemli bir araç olduğunu 

bilinmektedir. 

• Kalem kaldırma ve yeniden başlama: Sahte imzayı arzu edilen düzgünlükte 

kopya edebilme endişesi içerisinde bulunan sahteci, hatlar üzerinden kalemle 

giderken yer yer elini kaldırmak ve hatların takip ettiği durumları kontrol etmek 

zorunda kalmaktadır. Bu işlemden kaçınmak oldukça zordur. İmzanın karışık bir 

kısmına gelinmesi halinde ise kalemi kâğıttan tamamen kaldırarak hakiki imzaya 

bakacaktır. Daha sonra kalem kaldırıldığı yerden tekrar başlanmaktadır. İmza 

üzerinden kalem kaldırma ve yeniden başlama yerinde mürekkep birikintileri 

kalmakta ve imzayı inceleyen uzman tarafından kolaylıkla anlaşılmaktadır. 

• Hat kalınlıklarındaki monotonluklar: Yukarıda kopya edilen sahtecinin el 

hareketlerinin yavaş olacağını söylemiştik. Bu yavaş hareket nedeniyle sahte imzanın 

hatları aynı kalınlıkta olmak durumundadır. Yani hakiki imzalarda görülen hatların 

yer yer incelip kalınlaşması sahte imzalarda görülmezler . 

• Fulaj izi, grafit ve karbon kâğıdı kalıntıları: Bir imzanın kopya edilmiş 

olduğundan şüphe edilirse imza üzerine yatay ışık verilmek suretiyle kontrol edilir. 

Yatay ışık fulaj izinin belirlemesinde pratik yoldur. Eğer kopya yapılmış ise imza 

hatlarının alt kısımlarında fulaj izinin her an görünmesi mümkündür. Bir kâğıda yazı 

yazılırken arka sayfada bıraktığı izlere fulaj izi denilmektedir. Belirtmek için; 

Kâğıdın arkasından yatay ışık verilerek fotoğrafı çekilir. Bu yatay ışık verme 

işlemine değişik açılardan ışık verilerek denenir ve en iyi sonuç alındığı şekil tercih 

edilir. Diğer bir yöntemde ise iyot buharlarına tutulur. Yazı sırasında kalemin yaptığı 

baskı sonucu selüloz lifleri etkilenerek sıkışır. Bu nedenle yazılı bölümler, diğer 

yerlere göre daha değişik özellik gösterirler. Böyle bir kâğıt iyot buharlarına 

tutulduğunda bu kısımlar daha koyu renk alırlar. Beliren yazının, kısa sürede 

kaybolma ihtimaline karşı hemen fotoğrafı çekilir. Grafit ve karbon kâğıdına ait 

kalıntılar imzanın stereo mikroskop altında biraz büyütmeye tabi tutularak 

incelenmesi sonucunda görmek mümkündür. Bu inceleme sırasında da, kâğıt 
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yüzeyine verilecek yatay bir ışık, karbon zerrelerini parlatarak görünmeyi 

kolaylaştırır [Dönmez,2006]. 

• Rötuşlar: Sahte imzanın tamamlanmasından sonra, imza üzerinde yapılan ekleme 

veya düzeltme gibi ek işlemlere "Rötuş" denilmektedir. Sahteci kopya etmiş olduğu 

imzanın, beğenmediği yerlerini rötüşleyerek düzeltmeye çalışır. 

• İmzaların çakışması: İmzaların en önemli özellikleri kişiler sayısız kere imza da 

atsalar bu imzaların çakışmasının mümkün olmayışlarıdır. Diğer bir deyişle iki imza 

üst üste çakışıyor ise bir sahtecilik ile karşı karşıya bulunuluyor demektir. Bu 

durumlarda sahte belgenin yazıcıdan alındığıda düşünülebilir. Aynı durum el yazısı 

için de geçerlidir. Üstünden kopya yapılan imzanın bulunması halinde, sahteci 

tarafından yapılan imza ile üst üste çakıştığını görmek mümkündür. Hakiki imza ile 

kopya yapılan imzanın bütün hat ve boyutları aynı büyüklüğe sahip olmakta, üst üste 

çakıştırıldığında birbirini tamamen tutmaktadır. 

• İmzalı pul nakli ile imza sahteciliği : Sahteci, ele geçirdiği herhangi bir pulu, pul 

üzerindeki imzayı kullanmak amacıyla bu pulları sıcak su buharına tutmak veya 

yırtmak suretiyle söker. Sökülmüş olan bu pulların arka kısımlarındaki zamk 

maddesi yapıştırıcılık özelliğini kaybedeceğinden, tekrar yapışmayacağını göz önüne 

alarak pulun arka kısmına zamk sürer. Pul üzerindeki imza, eğer tamamen pul 

üzerinde veya pulun dışına taşmıyor ise, pulu olduğu gibi kullanır. Eğer imza pulun 

dışına kadar taşıyor ise, sahteci, imzalı pulu düzenlediği yeni belgeye yapıştırdıktan 

sonra pulu söktüğü yerde kalan ve pul dışına taşmış olan bölümlerindeki şekilleri 

aynen pulun kenarlarına kopyalamak suretiyle imzalı pul naklini uygular.  

Üzerinde imza bulunan pulun kenarlarına imza taşmış ise, imzanın bir bölümü pulun 

söküldüğü belge üzerinde kalır. Bu durumda imzanın eksik kalan kısımlarının 

tamamlanması söz konusudur. İmzayı tamamlamada kullanılan kalemin, asıl imzayı 

atmada kullanılan kalemden farklı olması ihtimali oldukça kuvvetlidir ve kolay tespit 

edilir. Yani iki kalem yazısı arasındaki kalınlık farkını görmek mümkündür. Bu tür 

bir sahtecilik olayında aynı mürekkep ve aynı kalemin kullanılması ihtimali çok 

düşüktür. Mürekkeplerin aynı olup olmadığının tespiti de pul üzerindeki ve dışındaki 
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hatlar üzerinden çözülerek alınacak mürekkep parçaları ile elde edilecek 

kromatogram ve spektrumlarla (UV gibi) incelenerek, aynı olup olmadıkları tespit 

edilebilir . 

• Gerçek imza içeren sahte belgeler: Gerçek imza içeren belgelerin üst bölümlerinde 

bazı değişiklikler yapılarak amacı dışında kullanılması, yine boş olarak imzalanmış 

kâğıtların kendisine duyulan güveni kötüye kullanarak üst bölümlerinin amaç dışı 

doldurulması olguları ile sıkça karşılaşılmaktadır. Bu tür belgelerde çoğunlukla 

sahtecilik gündeme gelmeden önce sadece imza incelemesi talep edilmektedir. Zira 

kişiler bu tür bir belge tanzim etmediklerinden emin oldukları için refleks olarak 

imzalarına itiraz etmektedirler. Belge incelemecilerin bu tür sahteciliklere karşı uyanık 

olmaları gerekir. İmzaların bir belgeden başka belgeye nakledilmesi de rastlanan 

sahteciliklerdendir [Birincioğlu, 2007]. 

Gerçek imza içeren belge sahteciliği diploma, sertifika ve benzer bir çok belge 

sahteciliğinde karşılaşılabilen çok önemli bir durumdur. Çoğunlukla üst makam 

imzaya gelen belgenin doğruluğu hakkında alt birimlerdeki makamlara güvenmek 

durumundadır.  

Bu tür sahtecilik durumlarında sahteciliğin önlenmesi ve diploma ve benzer 

nitelikteki sorumluluk arz eden belgelerinde diploma gibi uzun vadede değişime 

uğramadan saklanabilmesinin risk taşıması, sorgulanma problemleri, hatta sorumlu 

bulunamama gibi durumların oluşma ihtimaline karşı örnek belge (diploma) 

tasarımında açılacak olan yetkili birimler onay imza alanı da (diplomaların arka yüzü 

için tasarlanmıştır) bu konuda fiziki güvenliğin dışında onay sorumluluğunu 

genişleten çok önemli bir güvenlik yöntemi olarak değerlendirilmelidir.  

Bu alanda atılan imzaların paraftan ayrı tutulmasına da itina gösterilmelidir. İmzalar 

kullanım sıklığına bağlı olarak zamanla küçülüp basitleşerek paraf halini alabilecektir. 

Daha önemsiz belgelere (imza sirküleri, havale evrakları, istatistikler, vs. gibi) paraf 

imza atılması da söz konusu olabilir. Genellikle sık imza atanların kullandıkları bir 

yöntemdir. Bu nedenle imzanın paraf tarzında bir imza olup olmadığı da yapılan 

incelemeler sırasında araştırmaya dâhil edilmelidir. 
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2.4.5. Belge incelemede malzeme bilgisi 

Kullanılan kâğıdın cinsi 

Kâğıtlar, hammadde olarak selülozdan yapılmakta olup kalitesi oranında değişen 

kendilerine has bazı özelikleri vardır. Samanlı kâğıda mürekkepli kalem ile 

yazdığımızda mürekkebinin dağıldığını ve kalemin rahat yazmadığı görülmektedir. 

Bu yüzden kâğıdın üzerine rahat yazı yazılabilmesi için şarj işlemi adı verilen liflerin 

arasının doldurularak kâğıda sertlik verilmek amaçlanırken bir taraftan da kolalama 

(Collage) işlemi yapılır. Sahteciliğin tesbitinde çok önemli bir inceleme konusudur 

Buradaki amaç ise, kâğıt üzerine rahat yazı yazmak ve mürekkebin dağılmasını 

engellemektir. Şüpheli bir belgenin gelmesi durumunda belgelerin her tarafında 

düzgün bir dağılma görünür. Eğer bir satırda veya harfte mürekkebin dağıldığı 

görünür ise kolâj maddesinin yok olduğu ve belgede tahribat olduğu anlaşılabilir.  

Mürekkep yapısının kimyasal incelenmesi 

Mürekkeplerin fiziki incelenmesinden bir sonuç elde edilemezse, kimyasal 

incelemeye başvurulur.  Bu yöntem tereddüt durumlarında tam emin olmak içinde 

uygulanabilir. İlave edildiği iddia edilen rakam ve yazı mürekkepleri ile diğer yazı ve 

rakamların mürekkeplerinin kromatogramları ve spektrumları karşılaştırılır. Yapılan 

bu karşılaştırmalar sonucunda, farklı bir kalemle ilave yapılıp yapılmadığı kolaylıkla 

tespit edilir [Dönmez,2006]. 

Mürekkep yaşının tespiti 

Bazı kişilerin geçmiş tarihe yönelik bir takım belgeler tanzim ederek istedikleri 

şahısların imzalarını taklit ederek menfaat temin etme, şantaj yapma gibi suçları 

işledikleri bilinmektedir. Bu gibi olaylar genellikle yaşlı insanların adına 

düzenlenmekte ve o kişinin ölümünden sonra mirasçılarına veya çocuklarına karşı 

kullanılmaktadır. İmza sahteciliğinin tespiti açısından eksperlerin çok zorlandığını 

söylemek maalesef bir kötümser bir yaklaşım olmayacaktır. Çünkü en çok zorlanılan 

şey kimyasal veya biyolojik olarak bir delilin elde edilemeyişi olup eksperler bu gibi 

durumlarda yıllara varan deneyimlerini kullanarak bir kanaate varmaya 
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çalışmaktadırlar. Eksperler, bunların arasında mürekkebin yaşının tespiti olan bir 

imza sahteciliğini tespit edebilmek için birçok yöntemleri kullanmaktadırlar. 

İmza ve yazı da kalem  

Kâğıdın bulunması ise yazı yazmayı sağlayacak aracın yani kalemin çıkışına sebep 

oldu. Kâğıdın buluşu, arkasından yazı yazmaya yarayan aracın yani kaleminde 

bulunuşunu sağladı. Önceleri ucu sivriltilmiş, Öteki ucu yuvarlaklaştırılmış çelik 

kalemler, kemiklerin ya da çakmak taşlarının kullanıldığı görülse de zaman içinde bu 

aletler yine sivriltilmiş olmak üzere demir parçalarına dönüşmüş ve divit ismini 

almışlardır. Mürekkebe daldırılarak kullanılan bu ucu tüylü kalemler, hokka denilen 

mürekkep kutularının içine daldırılıp renk almasını sağlayarak kâğıdın üzerinde 

kelimelerin hayat bulmasına yardımcı olmuşlardır. Zaman içerisinde divitlerin yerini 

kurşun, tükenmez, ispirtolu ve daha birçok çeşitli kalemler almıştır. Piyasada bir çok 

çeşidi mevcuttur. Günümüzde mürekkepli kalemler, el yazısının kâğıt üzerine 

transferinde ve özelliklede kişinin kıymetli belge üzerinde onay ve kabulünü 

simgeleyen imza işleminde kullanılmaktadır. Bu açıdan kalem ve mürekkep 

özellikleri çok önemlidir. 

Mürekkepli kalemler 

Mürekkepli metal kalemler aslında ta Romalılar devrinden beri biliniyordu ama John 

Mitchell adlı bir İngiliz 1822'de ilk kez makine yapımı çelik ucu imal etti. 

Dolmakalemler ise sertleştirilmiş yapay kauçuğun elde edilmesinden sonra ortaya 

çıktmıştır. 1884 yılında Lewis Edson Waterman. o güne kadar yapılan kalemlerden 

daha iyi bir kalem tasarladı. Bu dolmakalemin ucunda bir hava deliği ve üç küçük 

kanal yerleştirdi. Böylece mürekkep kâğıda damlamıyor, kâğıdı kirletmiyor ve 

kalemin ucuna daha kolay akabiliyordu.  

Tükenmez kalemler 

Günlük hayatta en sık kullanılan kalem türlerinden biridir. Tükenmez Kelem adı ile 

bilinen bilye uçlu kalemin son yıllarda ortaya çıkan bir buluş olduğu sanılır. Halbuki 

bu kalemin ilk modeli 1880 yıllarında ortaya çıkmış ama pek rağbet görmemiş, seri 
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üretimine geçilememiştir. Amerikalı derici John Loud hayvan derilerini işaretlemek 

için, yuvarlak top uçlu bir kalem yapar ve bunun patentini alır. Yalnız bu modelin 

üretimi o zamanlar gerçekleşmez. Çünkü o yılların teknik imkânları seri şekilde 

imalata elverişli değildi. Aynı zamanda hem uzun süre dayanabilecek, hem de çıkış 

deliğini tıkamayacak yoğunlukta bir mürekkep mevcut değildi. Tükenmez kalem 

mürekkep dolu bir tüp ile (genellikle ince plastik bir tüp) bunun ucuna monte edilmiş 

bir bilyeden oluşur. Bilye kalemin ucundaki sokete sıkıca oturmuştur. Bilye sadece 

kâğıdın üstüne akacak kadar mürekkebin akmasına izin verir. Tükenmez kalem kâğıt 

üstünde hareket ettikçe, bilye yuvası içinde döner. Bu dönme ile tüpten aldığı 

mürekkebi kâğıdın üstüne taşır. Tükenmez kalemin mürekkebi, dolmakalem 

mürekkebinden farklıdır. Daha yoğun kıvamlı bir mürekkep olup. boyama gücünü 

artırıcı, kayganlaştırıcı. koyulaştırıcı ve kurutucu maddelerle takviye edilmiştir 

[Seçkin, 2007]. 

 
Şekil 2.1. Tükenmez kalem ucundan kesit 
 

Elyaf uçlu / keçeli kalemler  

Elyaf uçlu kalemler 1962 yılında Pentell tarafından Japonya'da icat edildi. Bu 

kalemin yazma ucu: az miktarda mürekkebin akmasına ve kâğıda yayılmasına izin 

veren delikli bir plastikten oluşur. Yoğun renkli mürekkeplerin ve çabuk kuruma 

özellikleri vardır. Keçeli tükenmez kalemler ise, 1968 yılı civarında Japonya'da 

ortaya çıkmışlardır, sıvı mürekkep ile kullanırlar. Tükenmez kalemler ve keçeli 

tükenmez kalemlerin kullanılan mürekkepler incelemesiyle kolaylıkla ayırt 

edilebilmektedir. 
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Jelli kalemler  

1980'li yılların ortalarında Japonya bulunmuştur. Suda erimeyen pigmentler içeren 

jel kıvamında mürekkep kullanırlar. Pigment içermeleri nedeniyle çok fazla renk 

çeşitleri bulunabilmektedir. 

2.4.6. Belge İnceleme yöntem ve metotları 

Sahte belge ile orijinalinin karşılaştırılması suretiyle sahteciliğin tespiti 

Sahte belgeyi orijinalinden ayırt edebilmede kullanılan en iyi yöntem mukayese 

yöntemidir. Bu yöntem matbu ve basılı materyaller üzerinde iyi sonuç 

vermektedir. Basılı olmayan adi senet ve benzeri belgelerde yazı örneklerinin 

aynı makineden alınan örnekleriyle, imza ve el yazısı örneklerinin de benzer şart 

ve ortamlarda sahibinden değişik aralıklarla alınacak örnekleriyle 

karşılaştırılması yöntemiyle yapılır. Sahtecilik konusunda çok profesyonel 

yöntemlerin geliştirilmiş olabileceği hiçbir zaman unutulmamalıdır. En sık 

uygulanan alan olarak hudut kapıları gösterilebilir. En sık başvurulan sahteciliği 

tespit yöntemi, mukayese yöntemidir. Sahte olduğundan şüphe edilen bir seyahat 

belgesi, orijinal örneği ile karşılaştırılır. Bu karşılaştırmada belgenin kâğıdı, baskı 

kalitesi, güvenlik özellikleri, sayfa kesimi ve belge üzerindeki yazıların orijinali 

arasındaki benzerlikler ve farklılıklar karşılaştırmak suretiyle incelenir. Karşılaştırma 

yapmak suretiyle sahteciliği tespit edebilmek için, belgelerin arşivlerinin mevcut 

olması gerekmektedir [Beyaz, 2002]. 

Belge fotoğraf ve fotokopisinin elde edilmesi 

Röprodüksiyonlar ne kadar iyi olurlarsa olsunlar, asıl belgenin içerdiği bilgilerin 

tamamını içeremezler ve bu yüzden tam bir inceleme için tatmin edici olamazlar. 

Yazı detaylarının karşılaştırılması gibi bazı inceleme türleri için röprodüksiyon 

tekniği kullanılabilir, ancak kâğıdın veya mürekkep türünün belirlenmesinde 

kullanılamaz. Belgenin mümkün olduğunca fazla ve detaylı fotoğrafları çekilmelidir.  

Günümüzde gelişen yüksek mega piksel dijital fotoğraf makinelerinden detaylı ve 

yararlı mikro çekimler yapılabilmektedir. 
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Çekim hem normal ışıkta, hem de yatay ışıkta yapılmalıdır. Fotoğraflar siyah-beyaz 

ve renkli olarak çekilmelidir, dolayısı ile yazının ve yazı yüzeyinin iyi bir arşiv 

kaydını oluşturabilmelidir [Çakır, 2007]. 

 
Günümüzde geliştirilen 10 mega piksellik dijital kameralarla uygun ışık ortamında 

yapılacak yakın çekimler belgenin dijital olarak kaydını tutulmasında yeterli 

olacaktır. Bu teknolojide çekilen fotoğrafları doğrudan bilgisayar ortamında daha 

makro boyutlarda incelemek mümkündür. Aynı yöntem, scannerlerde yüksek 

çözünürlükte tarama yapılarak ta uygulanabilmektedir. Scannerlerden alınacak sonuç 

daha başarılı olmakla birlikte, çok az da olsa tarama esnasında belgeye yansıyan 

yüksek ışığın malzemenin kimyasal yapısını değiştirme riski de göz ardı 

edilmemelidir. 

Fiziksel inceleme 

Fiziksel inceleme, ön incelemenin ilk basamağını oluşturan yöntemdir. Bu ilk 

aşamada fotokopi veya renkli yazıcıdan çıkma belgeler kolay anlaşılır. Ancak 

Orijinal malzemenin baskı kalitesi, tasarım ve güvenlik özelliklerinin düzeyi bu 

yöntemde çok önemlidir. Malzemede bu özelliklerin artması kopyalanma riskini de 

azaltacaktır. Basılı bir materyali fotokopi veya yazıcıdan çıkan kopyasından ayıt 

edebilmek kolaydır. Matbaa baskısında var olan tram, baskı izleri, gofre vs. unsurlar 

fotokopi veya yazıcıdan alınanlarda yoktur. Biraz daha emin olmak için tram ölçer 

bir lup kullanmak yeterli olacaktır. Sahte belge profesyonelce hazırlanmış ise fiziki 

incelemede aynı seriden en yakın örneği ile mukayesesinin karşılaştırmalı olarak 

yapılması gerekmektedir. 

Detaylı inceleme 

Detaylı belge incelemesinde teknolojin son gelişmeleri takip edilmeli ve 

kullanılmalıdır. Detaylı belge incelemesi daha önceleri açıkça belirlenmiş standart 

şekillerde yapılır, her seferinde belgenin tümünün kullanılması gerekmez. Duruma 

göre yapılan kimyasal testlerin yanı sıra, çoğu kez belge göz ile incelenir, göz veya 

mikroskobik incelemeler karşılaştırılır. Temel olarak kullanılan cihazlar; stereo 

mikroskoplar, düşük ve yüksek büyütmeli mukayese mikroskoplar ve farklı ışık 
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kaynakları kullanan (VSC, ForensicXP, MST, Docubox) cihazlar ayrıca fulaj (baskı 

izi) bulunan belgeler için ESDA'dır. Daha önce belirtildiği gibi detaylı inceleme, 

tahrip etmeyen ve tahrip eden yöntemler olarak iki kısımda yapılabilir [Çakır, 2007]. 

Karşılaştırma (mukayese) 

Sahtecilik durumunda karşılaştırma oldukça önemli bir metotdur. İnceleme konusu 

ve mukayese belgeleri karşılaştırırken dikkatli olunmalıdır. Çünkü bazı doğal 

maddeler mürekkebe değdiklerinde IR parlaklık gösterebilirler (örneğin tükürük, ter 

ve bazı temizlik maddeleri gibi). Bazı kâğıtlar ise mürekkebin parlaklık özelliğine 

mani olabilir ve bu yüzden mümkün olduğunca mukayeselerde aynı belge ve aynı 

kâğıt türlerinin kullanılması gerekir.. 

Büyüteç 

Belge incelemelerinde kullanılan büyüteçler, belge üzerindeki motifleri, mikro 

yazılan ve baskı tekniklerini görebilmek için 30 kat kadar büyütebilmektedirler. Bu 

tür büyüteçler, belge inceleme görevlilerince kolay taşınabilen ve kullanılabilir 

olması nedeniyle ilk inceleme esnasında kullanmaları gereken cihazlardır. 

Büyüteçler, kontrol görevlisine, belge üzerindeki sahtecilik ve değişiklikleri 

gelişigüzel inceleme imkânı verir. Örnek vermek gerekirse, fotoğraf değişikliği 

olaylarında, sayfada mevcut olan orijinal bir mühür izinin devamının fotoğraf 

üzerine sonradan tatbik edildiğini, belge üzerinde bulunan orijinal mühür izi ile 

fotoğraf üzerindeki mühür izleri arasındaki uyumsuzluğun tespitine imkân verir. 

Ayrıca, belge üzerindeki silinti ve kazıntılar sonucu oluşan lif deformasyonları 

büyüteç altında yatay ışık uygulamasıyla tespit edilebilmektedir[Beyaz, 2002]. 

Mikroskopi  

Mikroskopik inceleme kriminal incelemelerde görsel incelemeden sonra detaylı 

icelemede ilk başvurulan yöntemdir. El yazısı veya makine ile yazılmış yazılar başta 

olmak üzere belge incelemesinde mikroskoplar neredeyse her zaman kullanılır. 

Birçok parçadan oluşmuş mikroskoplar, el yazısı incelemesinde kullanılırlar.    

Bunlar nesnenin bakıldığında üç boyutlu bir görüntüsünü sağlarlar. El yazısı ve 
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makine ile yazılmış yazıların çoğu 10X veya 50X büyütülür. Büyütme daha çok 

olduğunda, görüntü alanı çok daralır ve incelenen bölüm neredeyse görülemez. 

Mukayese mikroskobu bazı durumlarda el yazısı incelemesinde etkilidir. İki belgenin 

yan yana getirilerek incelenebilmesini sağlar ve görüntüler farklı renkteki filtreler 

kullanılıp üst üste getirilerek incelenebilir. 

Mikroskop ile inceleme özellikle daktilo makinesi ile yazılmış metinlerde vuruş 

sırasını belirlemede veya vuruşlar sonrası oluşan ve üzerine gelen izleri incelemede 

de kullanılır.  Bu durumlarda mevcut vuruşun üzerindeki çizgi vuruş sonrası sapmayı 

gösterecek biçimde kâğıdın özelliğinden kaynaklanacak şekilde bir sonraki vuruş ile 

birleşir. Lazer yazıcıdan çıkmış bir metin üzerine yuvarlak uçlu tükenmez kalem ile 

yazılırsa ve yansıtılan ışıkta bakılırsa yazıcı tonerinin üstüne yuvarlak uçlu kalemin 

mürekkebinin yansımasından kaynaklanan bakır parlaklığında bir görüntü oluşur. 

Benzer sonuçlar mürekkep püskürten yazıcıdan çıkan metinler için de 

gözlemlenebilir. Yazının üzerinde resmi damga olup olmadığının araştırılmasında da 

bu durum ortaya çıkabilir. Kurşun kalemlerin uçlarının veya yuvarlak uçlu tükenmez 

kalemlerin katman izleri vuruşların sırası konusunda bilgi verebilirler [Çakır, 2007]. 

Yüksek yoğunluklu ışık 

Çok parlak gün ışığı elde edilerek tüm detaylarıyla belgenin en iyi şekilde tespit 

edilmesi sağlanır.  İki farklı belge arasındaki baskı teknikler ve ince detaylar daha 

iyi seçilebilir. Genellikle beyaz flüoresan ampuller kullanılmakla birlikte yüksek 

yoğunluklu led ampulleri gruplandırılarak yüksek ışık yoğunluğu sağlanabilir. 

Bununla ilgili olarak kriminal uzmanlarının uyguladıkları yöntem genellikle 

şöyledir; Belge incelemede kullanılan yüksek yoğunluklu ışık, metal bir tüp içine 

yerleştirilen ve genellikle 150 watt'lık minyatür spot lambası kullanılan bir ışık 

kaynağıdır. Belge üzerindeki çok dar alanlara yoğunlaşarak detaylı inceleme sağlar. 

Spot lambasının hareket ettirilmesi suretiyle, ışığın kullanılacağı alanın çapı 

ayarlanabilir. Hudut kapılarında kullanılan kombine cihazlarda büyüteç, bu spot 

lambanın içine konulan metal tüpün üzerinde ve bağımsız hareket edecek tarzda 

dizayn edilmiştir Büyüteç ışığın çıkış yerinin tam karşısına gelecek şekilde 45 

derecelik bir açıyla yerleştirildiğinde, büyütece çarparak alta yansıyan ışığın 
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bulunduğu bölgeye konulacak belge büyütecin üzerinden bakılmak suretiyle 

güvenlik unsurları rahatça incelenebilir [Beyaz, 2002]. 

Yatay ışık 

Lif deformasyonu tahrifat sırasında ortaya çıkan bir malzeme bozulmasıdır.Yatay 

ışık, belge üzerinde kazıntı suretiyle yapılan tahrifatların kâğıt yüzeyi üzerinde 

oluşturduğu tahribatı, kâğıdın diğer alanlarındaki düz kısımlarıyla karşılaştırılması 

sonucu ortaya çıkarır. Farklı bir açıda uygulanacak, bir ışık kaynağı kazıntı yapılan 

bölgelerdeki liflerde meydana gelen deformasyonlarının kolaylıkla görülmesini 

sağlar. Yatay ışığın kullanıldığı bir diğer alan, fotoğraf değişikliklerinde fotoğraf 

üzerinde bulunması gereken soğuk mührün, belge üzerinde kalan orijinal mühür ile 

olan tutarsızlıklarını mukayese etmeyi sağlamasıdır. Belge üzerindeki orijinal mühür 

çok kabarık iken, fotoğraf üzerine çok yüzeysel olarak tatbik edilen mührün devamı 

yatay ışık tatbik edilerek ayırt edilebilir. 

Üstten verilen morötesi (UV-ultraviyole) ve kızılötesi (IR-infrared) ışık kaynaklan ile 

yapılan incelemeler 

Çıplak gözle görülemeyen bir çok mürekkep farklılığını ultraviole ve kızılötesinde 

görebilmek mümkündür. Belgeler üzerindeki mürekkeplere gözle bakıldığında ilk 

bakışta aynı renkte görülseler de içlerindeki farklı boyalar veya boya karışımları 

nedeniyle ultraviole ve kızılötesi ışık tekniklerinin kullanarak farklılıkları belirler. 

Eğer inceleme konusu belge kızılötesi ışık kaynağı ile aydınlatılmıyorsa (kamera 

filtresi olmadan) yazının olduğu yüzey normal olarak kızılötesi ışığı yansıtarak daha 

parlak gözükecektir. Mürekkeplerin farklı pigment ve kimyasal yapıları nedeniyle 

içindeki boyalar neredeyse görünmez hale gelip gelen ışığı yansıtır veya emerek 

koyu renk gözükür. Bu yöntemle görünürde aynı renkte yansıyan mürekkepler üstten 

verilen kızılötesi ışık altında farklı görünür. Dalga boyu değiştirilebilir ışık kaynağı 

ve kızılötesi (IR) kamera İnceleme konusu belge yaklaşık 500nm dalga boyunda 

mavi-yeşil ışık ile aydınlatılırsa, bazı boyalar yaklaşık 750 nm dalga boyunda kızıl 
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Ötesi ışık verirler, bu da uygun filtreli bir kamera ile tespit edilebilir. Sıvı nitrojende 

belgenin soğutulması durumunda bu daha da belirgin olacaktır [Çakır, 2007]. 

 UV ışık kaynağı (Ultraviyole Işık) 

Ultraviyole ışık kaynağı belge incelemelerinde iki amaç için kullanılmaktadır.  

Bunlardan birincisi belge üzerinde bulunan damga, vize gibi diğer bilgilerde bulunan 

güvenlik özelliklerini ortaya çıkarmaktır. İkincisi ise, belgenin kâğıt kalitesini, 

üzerindeki bilgilerde tahrifat yapılıp yapılmadığını incelemeye yardımcı olmaktadır. 

Ancak, bütün belgelerinin kâğıt yapıları ultraviyole güvenlik özelliklerini taşımaz. 

Diğer bir yandan bakıldığında ise, ultraviyole güvenlik özelliklerinin bulunması, 

belgenin orijinalliğinin kanıtı da sayılamaz. Külli (tamamen) sahte bir seyahat 

belgesinde, bütün ultraviyole güvenlik özelliklerini tatbik etmek bazı belgelerde 

mümkün olabilmektedir, Bu durumda, yalnızca ultraviyole ışık yardımıyla inceleme 

yapılması, belge inceleyicilerini yanılmalarına neden olacaktır. Belge inceleyicileri 

tarafından karar verilmesinde güçlük çekilen belgelerin daha detaylı inceleme 

yapılabilmesi için laboratuara gönderilmelidir [Pem, 1992]. 

Değerli resmi belgeler, banknot ve bir süredir kredi kartları gibi bazı belgelerin 

imalinde kullanılan mürekkeplerin bir kısmına fluoresan ultraviole güvenlik özelliği 

verilmiştir. Bu tür belgelere 254nm ve 366nm dalga boylarında UV ışık verildiğinde 

bu boyaların flüoresanlığına yol açar. Bu flüoresanlık, bazı diğer mürekkep tipleri ile 

de ortaya çıkar ve bu durumda aynı belge üzerinde farklı mürekkeplerin kullanıldığı 

anlaşılır. Uzun dalga UV ışık kâğıt belgelerin flüoresanlığını incelemek için de 

kullanılır. VSC ve benzeri cihaz kullanılarak mürekkeplerin absorbansı (koyu 

görünme) veya. yansıtma Özellikleri (görünmez olmaları) UV ışık kaynağı ile 

araştırılabilir. Kameranın önüne filtre yerleştirildiğinde bu etki kuvvetlenir [Çakır, 

2007]. 

Ultraviyole ışınlar yardımıyla belgelerin kâğıtları üzerindeki farklılıklar, UV ışığa 

hassas mürekkepler ile oluşturulan seri numaralan ve motifler, fiziksel ve kimyasal 

silintiler ve kazıntılar tespit edilebilmektedir. 
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Alttan ışık kaynağı 

Kâğıda üretiminde kazandırılan özelliklerin ve silinti ve kazıntıların tesbitinde 

kullanılır. Belgenin parlak güneş ışığına veya ışığa karşı havada tutulması suretiyle 

belge üzerinde bulunan filigranlar, emniyet telleri (şeritleri), perfore seri 

numaralarını ya da fiziksel silme işlemlerinin incelenmesi yöntemi de kullanılan 

uygun bir yöntemdir. Üzerine konulan belgeye alttan ışık verilmek suretiyle, silinti 

ve kazıntı yapılan yerlerdeki kâğıt liflerinde sayfanın diğer kısımlarına göre incelme 

olduğu görülebilir. Bunun yanında kâğıdın yapımı esnasında kâğıdın belli bölgelerini 

inceltmek suretiyle oluşturulan güvenlik özellikleri (filigran) kolaylıkla 

görülebilmektedir.. Fotokopi ya da bilgisayardan tarayıcı yardımıyla elde edilen 

sahte seyahat belgelerinin sayfalarında filigran incelme yöntemi ile 

yapılamadığından sahte sayfada şekilsel resimleri alınarak uygulanır. Bu nedenle 

kolaylıkla tespiti yapılabilir. İnceleme sırasında ki farklı ışık kaynağı kullanır bunlar 

altta verilen beyaz ışık ve kızılötesi ışık kayaklarıdır. Bu iki ışık kaynağı sıvı lekeleri, 

kimyasal örtücü maddeler (daksillenmiş-tipekslenmiş) ile yazılmış yazılar gibi 

maskelenmiş veya örtülmüş yazıları açığa çıkarmak için kullanılan ışıklandırma 

teknikleridir. 

2.4.7. Detaylı incelemede silinti, kalıntı ve izler 

Mekanik silme 

Çok uygulanan bir yöntemdir. Özellikle kalın gramajlı kâğıtlarda daha çok tercih 

edilir. Genellikle lastik silgilerle yapılmakla birlikte çakı, jilet ve benzeri araçlarla da 

yapılabilmektedir. Bir çok yöntemi vardır. Bu tür silmede kâğıt üzerinde az da olsa 

tahribat olarak kâğıtta bazı fiziksel değişiklikler oluşmaktadır. Lastik silgiler lastik 

içerisine karıştırılmış olan kükürt veya ince zımpara tozlarından meydana gelir. Bu 

sebeple silgi içindeki kükürt ve zımpara kâğıt üzerinde aşındırıcı bir etki meydana 

getirirler. Kâğıt imali sırasında kâğıdın yüzeyine sürülmüş kola maddeleri bozularak 

dökülür. Bu nedenle silinen alanlar matlaşır ve parlaklığını kaybederek deforme bir 

vaziyet alır. 
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Mekanik bir silinti de farklı silgiler kullanıldığı gibi kazıma yöntemide 

uygulanmaktadır. Düşük güçlü (low-power) büyütme altında yapılan mikroskobik bir 

inceleme, kâğıt liflerindeki bozulmalar ve silgi izlerini rahatlıkla gösterecektir. 

Mekanik silintiler ayrıca, tetkike konu belgedeki şüpheli alan, (değiştirilmek istenen 

alan), silintili alanlara yapışan ince parmak izi tozu veya boyalı (lycopodium) toz 

kullanılarak tozlanmasıyla tespit edilebilir. Bu gibi yöntemlerin olduğu durumlarda, 

İnfrared (kızılötesi) mikroskop veya infrared fotoğraf kullanılarak orijinal yazı ortaya 

çıkarılıp okunabilir hale getirilebilir [Forest ve Ark., 1983]. 

Kimyasal silme 

Herhangi bir belge üzerine yazılmış yazılar, içerisindeki harf ve rakamların 

bazılarının değiştirilmesi ya da orijinal yazının silinip yerine sahte yazının 

yazılması yöntemleriyle değiştirilebilirler. Fiziksel silme izleri kolay tespit 

edilebildiği için, sahtecilik yapanlar kimyasal silme işlemlerine başvururlar. 

Kimyasal silmede esas mürekkebin renginin yok edilmesidir.. Bu uygulama için 

piyasada bulunan çamaşır sularının çoğu zaman kullanıldığı görülmektedir. Ancak 

uygulama kolay anlaşılabilmektedir. Ayrıca kırtasiyecilerde de birçok silici 

kimyasalları ve mürekkep silgileri de mevcuttur. Bu amaçla kullanılan kimyasal 

maddelerin yanında ve kireç kaymağı da kullanılmaktadır. Ancak kimyasal yolla 

silinen bölümlerin zamanla renk değiştirdiği ve lekeler oluştuğu görülmektedir.  

Kimyasal silinti genellikle mürekkebin demir tozlarını çözen ve boyaları beyazlatan 

(bleach) asidik oxidizing çözeltiler (ev işlemlerinde kullanılan beyazlatıcılarla aynı) 

kullanılarak üretilir. UV ışığı altında yapılacak incelemelerde genellikle değiştirilmiş 

flöresan yazılar gibi tahribatlarda tespit edilmektedir [Forest ve Ark., 1983]. 

Kimyasal silme yerlerinin belirlenmesi 

Kâğıt parlaklığının incelenmesi kimyasal silintileri belirlemesinde kullanılan önemli 

bir yöntemdir. Kâğıt yüzeyine yatay bir ışık verilerek kâğıdın parlaklığı incelenir. 

Silme yapılan yer, diğer bölümlere göre daha mat görülür.  İyot buharlarına tutularak 

incelenirse silme ve kazıma yapılan bölge, diğer yerlere göre daha kahverengi bir hal 
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alır. Kâğıt UV (mor ötesi) ışığa tutulursa, silinti yapılan yerlerin daha değişik ışıma 

yaptığı görülür. Mikroskopta incelendiğinde ise silinti yapılan bölümdeki kâğıt 

elyafının kısmen kalkık ve diğer bölümlere göre daha farklı olduğu anlaşılır 

[Dönmez, 2006]. 

Kromatografi tekniği ile mürekkep incelemesi 

Mürekkep incelemesi daha çok kimyasal bileşenini oluşturan boya ve pigmentlerin 

incelenmesi üzerine yoğunlaşır. Belgenin mürekkepli bir kısmı dikkatlice skalpel ile 

alınır ve çözücü kullanılarak mürekkep çıkartılır. Elde edilen özüt ince tabaka 

kromatografiye veya HPLC'ye tabi tutulur. Belgenin üzerinde inceleme yapılacak 

kısmının seçimi en az tahribat olacak şekilde yapılmalıdır, inceleme sonrası elde 

edilen mürekkep miktarı yüksek tutulmalıdır. Yazıyı karakterize eden yerlerden 

kaçınılmalıdır (yazının birleşme noktaları gibi) Kâğıttan çıkarılan lifler küçük 

inceltilmiş bir tüpün içine yerleştirilir ve 20ml çözücü eklenir. Yuvarlak uçlu tükenmez 

kalem mürekkebi için en iyi çözücü piridindir, ama alkol da sıkça kullanılır. Sıvı 

mürekkepler oksalik asit ve su ile de çıkarılabilir. Çıkarılan mürekkepler TLC (Thin 

Layer Chromatography - İnce Tabaka Kromatografısi) bir plakaya aktarılır ve 

kromatografiye tabi tutulur. Çözücünün pozitif ve negatif, kâğıt parçası ve eğer 

mevcutsa kuşkulanılan kalem de aynı plaka üzerinde örnek olarak alınmış parça ile 

birlikte Kromatografiye tabi tutulur. Basıldıktan sonra, TLC plakaları ilk önce ışıkta 

incelenir ve mevcut lekeler kaydedilir. Daha sonra beliren lekelerin değerleri de 

kaydedilir [Çakır, 2007]. 

Zemin baskıları 

Zemin baskıları silinti ve kazıntıların ortaya çıkarılmasında oldukça önemli ve geçerli 

olan bir yöntemdir. Çoğu seyahat belgelerinde sayfalarda bulunan arka zemin baskıları 

oldukça detaylıdır ve sayfa boyunca yavaş yavaş renk değiştirir. Degrade renk geçişide 

denir. Çok renkli ise gökkuşağımsı baskı (Rainbow printing) olarak tanımlanır. 

Sayfanın zeminindeki renklerin, renkten renge geçiş şeklinde yani gökkuşağındaki 

renklerde olduğu gibi kesin hatlarla birbirinden ayrılmaması ve pastel renklerin 

kullanılması yoluyla yapılan renklendirme sayesinde sahteciler tarafından sayfanın 
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detay ve renginin bulunması oldukça zordur. Belgedeki verileri değiştirmek için işlem 

yapıldığında, sayfa kâğıdı sıklıkla tahrif edilir. Herhangi bir sayfadaki kirliliğe veya 

renklerin uyumlu olmadığı bölümlere, özellikle herhangi bir bilginin ibraz edildiği 

(doğum tarihi veya bir giriş mührü onayı gibi) bölümlerde meydana gelen 

değişikliklere özel dikkat gösterilmelidir. Arka zemin baskılarında metindeki yazım 

hataları veya bozulmalar belgenin orijinal olmadığının göstergesidir. Ayrıca, 

belgelerin sayfalarındaki bazı renklendirmelerde ve bazı çizgilerin oluşumunda mikro 

baskı tekniği kullanılmış ve bazı bilgiler içermiş olabilir. Bu tür mikro şekil veya 

yazıların ancak büyüteç yardımıyla görülebileceği unutulmamalıdır. 

Fotoğraf 

Fotoğraf değişikliği, kayıp ve çalıntı nüfus cüzdanı, pasaportlar vb.belgelerde yapılan 

sahteciliğin en çok rastlanan şeklidir. Çoğu sahtecilik durumlarında orijinal 

fotoğrafın sahte olarak adına düzenlenen kişinin fotoğrafı ile değiştirilmesi işlemi 

yapılmaktadır. 

Belgelere tatbik edilen fotoğrafların güvenlikleri özel baskı, lamine, mühür, imza, 

zımba kapsülü, parmak izi gibi güvenlik artırıcı önlemler ile koruma altına alınmaya 

çalışılmaktadır. Yapıştırılmak suretiyle sayfaya monte edilen fotoğraflar, yerinden 

çıkartılarak sahte fotoğrafla değiştirilebilir. Her ne kadar dikkatli bir şekilde 

fotoğrafın yerinden alınması ya da bir cisimle kaldırılmak suretiyle gevşetilmesi 

dahi, sayfa üzerinde kısmi lif deformasyonuna sebep olacağından tahrifat yapıldığını 

gösterir emarelerin oluşmasının tümüyle engellenebilmesi hemen hemen mümkün 

değildir. Bazı hallerde fotoğraf kenarlarından sızmış olan aşırı zamk, fotoğraf 

değişikliği yapıldığı konusunda bir gösterge olabilir. Sahtekâr fotoğraf köşelerindeki 

sayfanın yırtılması ya da kopmasının önüne geçmek için titiz davranabilir, fakat 

fotoğrafın altındaki bölgeyi dikkate almayabilir. Bu sebepten ötürü fotoğraflı sayfada 

fotoğraf altındaki kâğıt yüzeyinde zayıf lekelerin (kâğıt ve zamk bakiyelerinin) 

mevcudiyeti sayfanın arka yüzünden dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Fotoğrafın 

çıkartılması teşebbüsünde, sıcak hava (buhar) tatbiki uygulanabilir. Bu yöntem 

kullanıldığı takdirde (tespiti kolayca yapılabilen) sayfada buruşmalar meydana gelir 

[Beyaz, 2002]. 
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Lamine veya plastik kaplama 

Plastik materyalden üretilen şeffaf ve yapışkan ince bir tabaka pasaportlardaki fotoğrafın 

ve diğer kimlik belgelerinin üzerini kaplama işleminde kullanılır ve fotoğraf 

değişikliğine karşı önemli bir güvenlik yöntemini oluşturur. 

Üzeri lamine ile kaplı bir fotoğrafı değiştirmek için sahteci belge üzerideki fotoğrafın 

etrafını laminesi ile birlikte keserek fotoğrafı çıkarır, sonra yeni fotoğrafı yerleştirerek 

yapıştırır. Daha sonra yeni bir lamine fotoğrafın üzerine tatbik edilir. Dikkatli bir 

inceleme sonucu sahtecilik ortaya çıkarılabilir.    

Belgelerin seri numaraları 

Belgelerde bulunan belge numaraları güvenlik bakımından belgede bulunması gerekli 

bir unsurdur. Örneğin pasaportlardaki seri numarasının temel fonksiyonu, düzenlemeye 

yetkili makamın tesbiti içindir. Sahte belgelerde seri numaralar değiştirilmiş olabilir.    

Bu gibi değişiklikler uluslararası dolaşım esnasında yapılan denetlemeler ya da giriş 

kapılarında yetkililerin elinde bulunan suçlu listelerinden kaçmak için yapılan sayfa 

değişikliğini ya da belgenin orijinal kaynağını gizli tutmak amacını taşır. Bu nedenle 

belgenin tüm sayfalarında bulunan seri numaralarının diğer sayfalardaki numaralar ile 

aynı olduğunun kontrolü yapılmalıdır. 

Baskılı seri numaraları (matbu seri numaraları) 

Banknotlarda olduğu gibi matbu tertip ve seri numaraları her basım serisindeki güvenlik 

özelliklerin kontrolü bakımından belgelerde çok önemlidir. Yine bunu da pasaportlarla 

örnekleyecek olursak; baskılı seri numaralarında pasaportta bulunan diğer rakamlardan 

farklı ebat, renk ve tarzda oluşturulmuş rakamlar kullanılmaktadır. Aynı ülkeye ait 

aynı versiyon pasaportlarda aynı tip numara kullanıldığından şüpheli durumlarda orijinal 

belgelerdeki seri numaraları ile karşılaştırılmaktadır. Seri numaralarının sayfa 

değişikliklerinde tahrifata uğrayabileceği düşünüldüğünde sayfa üzerindeki seri 

numaralar UV-IR ışık kaynakları altında incelenmelidir.  
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Mühür izleri 

Mühür izlerinin tetkikinde de güvenlik özellikleri bakımından örnek belge olarak 

seçilen pasaportlar uygulanan yöntemler incelenmiştir. 

Genellikle fotoğrafın belge üzerine monte edilmesinden sonra, fotoğraf ve sayfa üzerine 

mühür izi tatbiki yapılır. Pasaport örneklemesinde mürekkepli ve soğuk mühür 

izlerinin her ikisi de kullanılır. Soğuk mühür izi mürekkep kullanılmaksızın kâğıt 

üzerinde harflerin kabartmalı ve yükselerek meydana çıkmasını sağlar iken, mürekkepli 

mühür izi mürekkeplendirilmiş bir lastik mühür ile oluşturulur. Bütün mühür izleri, hem 

fotoğraf hem de sayfa üzerine denk gelecek şekilde tatbik edilir. Mühür izi 

muhtevasındaki harf karakterleri ya da şekiller birbirini tamamlıyor olmalıdır. Kabartmalı 

mühür izini (soğuk mühür izini okumak için yandan aydınlatma (yatay ışık) 

kullanılmalıdır ya da mühür izi üzerine ince bir kâğıt tabakası yerleştirip bir kurşun 

kalemin yan tarafı ile yavaşça karalanması suretiyle mühür izinin içeriği sayfa 

üzerine alınmalıdır [Beyaz, 2002]. 

 Pul ve fotoğraf nakli ve kâğıt elyafının aranması 

Fotoğraf ve pul nakillerinde en önemli deliller sökülmeden kaynaklanan tahrifat ve 

kâğıt elyafı kalıntılarıdır. En sık kullanılan yöntem su buharıyla yumuşatmadır. 

Materyal olarak kâğıttan üretilen pul herhangi bir belgeden sökülerek başka bir 

belgeye nakledildiğinde eski kâğıdın selüloz elyafından bir kısmını beraberinde 

getirir. Yani yapıştırıldığı belgeden pulun bir köşesinin kaldırılmasıyla yapılacak bir 

incelemede eski belgeye ait kâğıt elyafı kalıntıları görülebilir. Bununla birlikte bir 

belgeye ait kâğıt yüzeyinin incelenmesinde pul üzerinde daha önceden var olan 

yapışkan kâğıt parçalarının varlığı pul kaldırılmadanda anlaşılabilir. 

Zamk kalıntı ve izlerinin incelenmesi 

Pullar ve fotoğraflar genellikle ilk yapıştırıldıkları belgeler üzerinden söküldükten 

sonra hiçbir zamk sürülmeden başka bir belgeye yapıştırılamaz. Bunu bilen sahteci 

sökmüş olduğu pulların arka kısımlarına zamk sürerek naklettiği belgeye pulları 

yapıştırır. Bu şekilde sonradan yapıştırılan pullar alttan aydınlatıldığı takdirde 
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değişik bir görünüm verirler Bazı yerler koyu, bazı yerler ise açık bir renk 

görünümünde olurlar. Yine bu pullar ultraviyole (morötesi) ışığı altında incelenmeye 

tabi tutulursa eski zamklı bölümler ile yeni zamklı bölümlerin farklı flüoresans 

vermekte oldukları gözlenir [Dönmez,2006]. 

Fulaj (baskı izi) izlerinin incelenmesi  

Yazı veya diğer işaretlerin baskı izleri üst üste koyulmuş kâğıtlar üzerinde görülür. 

Yatay ışık ve daha hassas bir teknik olan elektrostatik belirleme yöntemi bu izlerin 

belirlenmesinde kullanılabilir. Birçok belge ve kâğıt türü hem yatay ışık hem de 

elektrostatik tekniğe uygundur, ancak bazı belge türleri ikinci yöntem için uygun 

değillerdir (örneğin parlak renkli kâğıt, ıslak kâğıt veya belgeler). [Çakır, 2007]. 

İmzalı pul naklinde fulaj izi incelemesi 

Bir belgeden nakil (transfer) yoluyla başka bir belgeye aktarılan pul ilk yapıştırıldığı 

belge üzerinde imza edildiği için bu belgenin arka yüzünde fulaj izleri çıkarır. Bu 

haliyle sökülerek başka bir belgeye yapıştırıldığı zaman ise bu belgede hiçbir fulaj izi 

meydana gelmeyecektir. Çünkü pul üzerindeki imzaya ait fulaj izi sökülmüş olduğu 

eski belge üzerinde kalmıştır. Bütün bu saydıklarımız bir belgeden başka bir belgeye 

yapıştırılan pullar nakilleri sırasında beraberinde kaşe izleri, mühür izleri, daktilo 

makinesi, değişik mürekkep izleri, kâğıt parçacıkları da görülebilir. Mikroskop 

yardımıyla yapılacak dikkatli bir inceleme sonucu saydığımız bu bulguları kolayca 

ortaya çıkarabilir [Dönmez,2006]. 

2.4.8. Adli belge inceleme laboratuarında kullanılan teknolojiler 

Şüpheli ve örnek imzaların incelemesi, kullanılan uluslararası standart kriterler 

doğrultusunda birbiriyle karşılaştırılarak yapılır. Bu incelemede şüphesiz ki en 

önemli araç incelemeyi yapan kişinin gözüdür. Fakat teknolojinin kullanılması da 

gereklidir. Özellikle incelenecek malzemenin aynı oranda büyütülmesi şarttır. 

Bunun için çeşitli mercekler ya da fotokopiden yararlanılır. Ayrıca belge 

üzerindeki ekleme ya da çıkartma şeklinde yapılan tahrifatın, mürekkepler arasında 

farklılık olup olmadığının ya da fulaj izlerinin belirlenebilmesi için çeşitli ışık 
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kaynakları, (Ultraviyole, infrared, yatay ışık v.s.), mukayese mikroskobu, fulaj izi 

belirleme cihazları (ESDA), VSC 2000 (video spectral comparator), fotoğraf ve 

bilgisayar destekli inceleme cihazları kullanılmaktadır. Bu cihazların yanısıra 

farklı tesbitleri yapabilen birçok teknolojik cihazlarda geliştirilmiştir.. Bu alanda 

teknolojik hizmet sunan kuruluşlardan biri de TÜBİTAK’ın bünyesinde 

kurulmuştur. 

TÜBİTAK UEKAE (Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü) 

Son yılların hızlı bilgisayar destekli çağdaş optoelektronik cihazlarının sağladığı 

avantajlar kullanılarak UEKAE Optoelektronik Bölümünde hassas ve hızlı renk 

ölçümleri yapan sistemler geliştirilip seri ürün olarak piyasaya sunulmaktadır. 

Ürünlerin renginde kanat farkı ve renk süzmesi ölçümlerini ve bunların 

kombinasyonunu online ve ofline yapabilen çeşitli cihaz ve sistemler üretilmektedir. 

Bu cihazlar, her türlü ürünün renk ölçümünde kullanılabilir, dolayısıyla plastik, 

seramik ve kâğıt üretimi gibi renk ölçümlerinin bir kalite kontrol öğesi olarak var 

olduğu sektörlere hitap etmektedir [TÜBİTAK, 2008]. 

Diğer tüm Adli Bilimler alanlarında olduğu gibi belge incelemelerinde de mümkün 

olan tüm uygun mukayese örneklerin toplanması ve bunların inceleme konusu belge 

ile karşılaştırılmaları esastır. 

Döküman inceleme cihazı  

Farklı maddelerin ışığa farklı tepkime vermeleri özelliğinden faydalanılarak dizayn 

edilmiş, UV ve İnfrared ışık kaynakları, alttan, yandan ve dik ışık kullanılarak 

çalışma yapılmasını mümkün kılan çok amaçlı bir cihazdır. Değişik modelleri 1983 

yılından beri Laboratuarlarda kullanılmaktadır. Gözle göremediğimiz detay 

incelemeleri her türlü ışık ve filtre kullanılarak yapmamızı mümkün kılan temel 

ekipmanlardandır. 180 büyüklüğe kadar objeyi büyütme işlemi yapılabilmektedir. 

 

 



 

52

Fulaj izi belirleme cihazı 

Bu teknoloji, ESDA cihazıdır belgeler üzerindeki gözle görülemeyen, kalem 

basıncından kaynaklanan izlerin görülebilir hale getirilmesinde kullanılır. 1982 

yılından beri inceleme işlemlerinde kullanılmaktadır. Bu cihazın nemin kontrol 

altında tutulduğu ortamlarda en etkin yol olduğu anlaşılmıştır. ESDA cihazı ve bu 

incelemelerin yapılabilmesi amacıyla Avrupa'da kullanılan standart bir metod 

oluşturulmuştur. 

Lazer alternatifi ışık kaynakları 

Göz algılama alanı dışındaki Mor öncesi ve kızılötesi bölgeleri algılamada kullanılır. 

1991 yılından beri kullanılmaktadır. 

Elektron mikroskobu 

Işık mikroskobunda elde edilemeyen görüntülerin elde edilmesi maksadı ile 

kullanılır. Kriminal laboratuarları bünyesinde yetkili grafoloji ve adli belge inceleme 

uzmanları tarafından opere edilmektedir. 1991 yılından beri bu amaçla 

faydalanılmaktadır [Kpl, 2008]. 

Aydınlatma teknikleri kullanımı 

Çoğu zaman video spektral mukayese cihazları (VSC- -ForensicXP, MST, Docubox) 

ile farklı özellikteki ışık kaynakları kullanılarak mürekkep farklılıklarını ortaya 

çıkarılır. Bu cihazlar, silinti-kazıntı izlerini, silinmiş yazıların tesbitinde ve belgelerin 

değiştirilmiş olup olmadığı incelemesinde kullanılır [Çakır, 2007]. 

MST-2  

Sistemi her tür mikro yapı ve yazı/doküman incelemeleri için geliştirilmiştir. Yeni 

teknolojileri içeren MST-2 Sistemi aşağıdaki uygulamalar için uygundur: 

• Yüksek çözünürlüklü büyütülmüş renkli görüntülerin elde edilmesi, 

• Görünür ve kızılötesi bölgesinde lüminesans görüntülemesi, 
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• İnsan gözüyle aynı gözüken, farklı boya (kalem) ile yazılmış yazıların teşhisi, 

• Farklı spektral özelliklere sahip olan izlerin ekranda üç boyutlu görüntülenmesi, 

• Silinmiş ya da gizletilmiş (üzerinden boyanmış) yazıların ortaya çıkarılması, 

• Yazıların önce ya sonra yapılmasının teşhisi, 

• Yazı izlerinin ve doküman üzerinde kabarık özelliklerin görsel hale getirilmesi, 

• UV aydınlatmasıyla etkilenen emniyet özelliklerin muayenesi, 

• Arka yansıma (retro-reflective) emniyet özelliklerin muayenesi, 

• İki objenin aynı ekran üzerinden izlenmesi ve muayenesi, 

• Görüntünün her noktasının yansıma spektrumunun ölçülmesi ve görüntülenmesi, 

• Doğrusal ve eğri uzunluk, açı, yarıçap ve alan ölçülmesi. 

Forensic XP-4010  

Doküman inceleme cihazıdır. Her tür belge ve doküman incelemeleri için 

geliştirilmiştir. Yeni teknolojileri içeren ForensicXP-4010 Sistemi, belge sahteciliği 

incelemelerinde kullanılmak için özel olarak tasarlanmıştır. ForensicXP-4010, adli 

tıp kurumlarında, emniyet kurumlarının laboratuarlarında, sınır kapılarında, her türlü 

mikro yazıların sahtecilik incelemelerinde kullanılabilir [UEKAE, 2008]. 

İnce tabaka kromatografısi 

(TLC-Thin Layer Chromatography), mürekkeplerin kromatografik mukayeseli 

incelemelerinde kullanılmaktadır. Fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopi (FTIR-

Fourier Transform İnfrared Spectroscopy), raman spektroskopisi ve taramalı elektron 

mikroskobu (SEM-Scanning Electron Microscope) gibi cihazlar nadiren 

kullanılmaktadır [Çakır, 2007]. 

Renk analizi ve spektrometre  

Spektrometre, elektromanyetik spektrumun bazı kısımlarının bir fonksiyonu olarak, 

ışığın bazı özelliklerinin ölçülmesi için kullanılan bir alettir. Ölçülen büyüklükler 

genellikle polarizasyon durumuna bağlı olarak ışığın şiddetidir. Bağımsız değişkenler 

çoğunlukla ışığın dalga boyudur, genellikle metre birimlerindedir, fakat bazen de 
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dalga sayısı veya elektron volt gibi foton enerjisi ile doğrudan orantılı birimlerde 

ifade edilir. Spektrometre, spektroskopide kullanılır. Spektrometre, gama ışınları ve 

x-ışınlarından uzak kızılötesine kadar değişen geniş bir dalga boyu aralığında 

çalışabilen cihazları temsil eden bir terimdir [Çakır, 2007]. 

Optik ve elektromanyetik spektrum 

Elektromanyetik spektrum,  elektromanyetik ışımanın enerjisine veya eşdeğer olarak 

frekansına veya dalga boyuna göre dağılımıdır. Spektrumun görünür kısmı, uzun 

dalga boylu kırmızı (700 nm) ile kısa dalga boylu mor (400 nm) arasında renklere 

göre alt bölgelere ayrılabilir [Berkeley.edu, 2008]. 

 
Şekil 2.2. Elektromanyetik spektrum-sıcaklık ilişkisi gösterimi  

 
 
 
 
 

 

Şekil 2.3. Electromagnetic spectrum  
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Şekil 2.4. Görünür ışık spektrumu  
 

Farklı yöntemler 

Zaman zaman ihtiyaç duyulduğunda incelen konusu belge, istisnai olarak yukarıda 

anlatılanları dışında başka teknolojik araçlar kullanılarak incelemeye tabi tutulabilir. 

Bu teknik ve yöntemler; 

• Raman spektroskopi : Mürekkep analizi için 
• FTIR: özellikle fotokopi makinesi tonerleri için 
• Mikrospektrofotometri : özellikle mürekkepler için 
• Elektron tarama mikroskobu : mürekkeplerin metal komponentleri veya kurşun   
     kalem incelemesinde 
• Nötron aktivasyon analizi :(mürekkeplerin metal bileşimlerinin tespiti için) 
• X-ray fluorescence : mürekkep incelemesi olarak örnek gösterilebilir.   
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2.5. Materyalin Temel Unsurları 

2.5.1. Kâğıt seçiminde dikkat edilmesi gereken özellikler 

Kâğıt seçiminde aranan ve dikkat edilmesi gereken hususlar, ebat ve biçim, kalınlık. 

çizgiler, renk, flüoresans özelliği, su izleri, birim alan ağırlığı kâğıt lifinin türü, 

kimyevi birleşim, kâğıtta üretimden kaynaklanan hatalardır.  

2.5.2. Kâğıdın teknik özellikleri 

Kâğıdın teknik özellikleri gramajı (gr/m2), parlaklığı (%)  ve opasitesi (%) olarak 

değerlendirilir. Bunların yanı sıra su yönü, yoğunluğu, rengi ve yüzey yapısı olarak 

da değerlendirilebilir. 

2.5.3. Kâğıdın fiziksel özellikleri 

Doku  

Kâğıdın dokusu ya da ülkemizdeki yaygın kullanımıyla suyu, kâğıt hamuru tabaka 

halinde döküldüğü sırada liflerin izlediği yönü belirtir. Bir kâğıt parçası dokusu 

yönünde daha kolay kıvrılır, katlanabilir ve daha kolay yırtılır. Baskı, katlama ve 

yapıştırma İşlemlerini doğrudan etkiler. Ciltleme işleminde de kâğıdın doku 

yönünün kitap sırtına paralel tutulmasına dikkat edilir. Kâğıt doku yönünde daha 

kolay kıvrılır. Kâğıt doku yönünde daha düzgün yırtılır, diğer yönde yırtıldığında ise 

tüylenme olacaktır. Kâğıt ebadının ikinci sayısı suyolunu göstermektedir. 

Gramaj (Ağırlık) 

Kâğıdın gramajı, 1 metrekaresinin ağırlığına göre belirlenir. Kâğıdın gramajı, 

kâğıdın 1 m2 ağırlığını göstermektedir. Bir tabaka kâğıdın net gramajını bulabilmek 

için iki yöntemden yararlanılır. 

a) Kâğıdın belirli bir birimi özel hassas terazilerde tartılarak. 

b) Formülle hesaplanarak tabaka kâğıdın net gramajı bulunur. 

Kâğıdın gramajı (gr / m2) = Tabaka ağırlığı (gr) / Tabaka alanı (m2) 

Matbaacılıkta 40-450 gr / m2 arasındaki gramajda kâğıt ve kartonlara baskı yapılır. 



 

57

Yoğunluk 

Yeterli yoğunluğa sahip olmayan kâğıtlar; bir yüzlerine basılmış yazı. fotoğraf gibi 

görsel unsurları arka yüzlerine yansıtırlar. Yoğunluk. Kâğıt kalınlığı ve gramajı ile 

yakından ilgilidir. Kalın kâğıdın dokusunda daha fazla lif bulunur. Bu lifler ışık 

geçirgenliğini azaltarak, yoğunluğu arttırır.Yoğunluk iki evrede İzlenir 

● Görsel Yoğunluk:  Hiçbir kâğıt % 100 yoğunluğa sahip olamaz. 

● Baskıdaki Yoğunluk: Bu yoğunluk, kâğıdın mürekkep tutucu özelliği ile ilgilidir. 

Kâğıdın mürekkep tutucu özellikleri arttıkça, baskıdaki yoğunluğu da artar [Seçkin, 

2007]. 

Bir kâğıdın baskıda mürekkep alan yüzünün arka yüzü etkileyip etkilememesi kâğıt 

yoğunluğunun en önemli göstergesidir. Yeterli yoğunluğa sahip olmayan kâğıtlar bir 

yüzeyine basılmış işi arka yüzeylerine yansıtırlar. Görsel olarak aynı yoğunluğa sahip 

kâğıtlar baskıda değişik yoğunluk farklılıkları gösterebilir. Örneğin, emiciliği yüksek 

kâğıtlar mürekkebi arka yüzlerine geçirirler, aynı yoğunluğa sahip bir kısım kâğıt 

mürekkebi arka yüzeyine geçirmezler.  

Baskıdaki yoğunluk ölçülemez ancak yüksek, orta ve düşük yoğunluk olarak 

sınıflandırılabilir. Bir kâğıdın baskıdaki yoğunluğu hakkında genel bir fikir 

edinebilmek için, üzerinde değişik kalınlıklarda ve eğimlerde siyah çizgilerin yer 

aldığı bir kart kâğıdın altına yerleştirilir Karttaki çizgiler kâğıdın altından belirsiz bir 

biçimde izleniyorsa, kâğıdın baskıdaki yoğunluğu yüksek demektir. 

Renk 

Günümüzde değişik renk ve beyazlıklarda kâğıt üretilmektedir. Kâğıdın beyazlığı; 

ağartıcı kimyasal maddeler, fosforlu boyalar, pigment ve benzeri maddelerle 

ayarlanır. Renklendiriciler kâğıdın hamuruna katılabileceği gibi, sonradan da baskı 

yoluyla renklendirilebilir. Kâğıdın rengi üzerine basılacak trigromi baskıyı orijinal 

haliyle göstermeyeceği için, trikromi baskılarda renkli kâğıtlar kullanılmaz. Trikromi 

resimler beyaz zemine basılacak şekilde renk ayrımı yapılmaktadır [Kansu ve Köse, 

2008]. 
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Yüzey 

Yüzey düzgünlüğü baskı sektöründe perdah olarak bilinir. Perdah arttıkça baskı 

kalitesi ve baskı parlaklığı artmakta ayrıca baskı mürekkebi ihtiyacı azalmaktadır. 

İhtiyaca göre yüzey düzgünlüğü aranır. Örneğin fotokopi kâğıtlarında [Seçkin, 2007] 

Üretim aşamasında tabaka halinde dökülen kâğıt hamuruna, merdanelerle kâğıt 

yüzeyine istenilen doku verilebilir. Kâğıda pürüzlü, grenli ve dalgalı bir yüzey 

dokusu kazandırmak için özel merdaneler kullanılır. Sıkıştırma ve parlatma işlemi 

uzadıkça, kâğıttaki incelme artar. Kullanılacak kâğıdın yüzeyi tasarımı doğrudan 

etkiler. Tasarım küçük puntolu, ince bir yazı kullanılacaksa veya ince tramlı bir resim 

basılacaksa baskıda pürüzsüz ve parlak yüzeyli kâğıtlar tercih edilmelidir. Grenli ve 

mat yüzeyli kâğıtlarda, mürekkep daha çok emilir. Buna karşın, pürüzsüz ve parlak 

yüzeyli kâğıtlar mürekkebi yüzeyde tuttukları için baskıda parlak ve canlı renkler 

elde edilir. Yüzeyi dokulu kâğıtlara trikromi resim basılırsa kâğıdın pürüzlü dokusu 

arasında küçük tramlar kaybolduğu için resim iyi çıkmaz. Yazı ağırlıklı kitap, dergi 

gibi işleri, ışığı yansıtmadığı ve gözü yormadığı için mat yüzeyli kâğıtlara basmak 

daha iyi olur. 

Su yönü 

Kâğıdın su yönü veya dokusu, kâğıt hamuru tabaka halinde döküldüğü sırada liflerin 

izlediği yönü gösterir. Bir kâğıt parçası su yönünde daha kolay kıvrılır, katlanabilir ve 

daha kolay yırtılır. Kâğıt su yönünde daha sağlam ve daha dirençlidir. Bu yüzden su 

yönüne olan kartonlar katlandığı zaman çatlamalar olur. Kâğıdın su yönü; baskı, 

katlama ve yapıştırma işlemlerini doğrudan etkilediğinden, hazırlığı ve baskı 

sektörünü yakından ilgilendirir [Kansu ve Köse, 2008]. 

2.5.4. Banknot kâğıtları 

Para basımı veya diğer çok kıymetli evrak baskısı için kullanılan ve sahtesi 

yapılamayan kâğıtlardır. % 100 pamuk, keten veya paçavradan yapılır. 

Hollanderlerde saatlerce dövülür. Çok yüksek bir katlama direnci ve aşınmaya 

dayanıklılık sağlaması için liflerin uzun olması gerekir. 
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Resim 2.4. Osmanlı İmparatorluğu dönemi kâğıt paralarından M. Reşat, çeyrek 
lira 

 

 

Resim 2.5. Osmanlı İmparatorluğu dönemi 28 Mart 1334 tarihli Kanun’a göre 
çıkarılan yüz liralık kaime  

 

                       

Resim 2.6. 1917 yılına ait Osmanlı İmparatorluğunda iki farklı pul  
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Resim 2.7. Cumhuriyet dönemi ilk kâğıt paralarımızdan örnekler (1931 yılında 
basılan llk Türk Liraları) 
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Resim 2.8. Harf devriminde sonraki ve 1980 li yıllarda kullanılan  Türk Liraları 
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Resim 2.9. Çeşitli ülke paralarından örnekler 
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2.5.5. Banknot ve Pasaportlarda emniyet özellikleri 

Banknotlarda kullanılan emniyet özelikleri dört ana grupta incelenebilir. Bunlar, 

banknot kâğıdının üretiminde, baskı mürekkeplerinde, tasarım ve banknotun 

baskı aşamasında kullanılan emniyet özellikleridir. Ancak, hedef belge olarak 

seçilen diplomalara en yakın örnek belge olan pasaportlarda da banknotlardaki 

güvenlik özelliklerinin yanı sıra yüz ve imza biyometriği ile sorgulanma yönteminin 

bulunması bu iki materyalin incelemede birlikte ele alınmasını gerekli kılmıştır.  

Pasaportlarda kullanılan güvenlik özelliklerinin sayısı ve çeşidi konusunda ise bir 

tespitte bulunulması zordur. Bu işlem, ancak her ülkenin kendine has seyahat 

belgelerini birer birer inceleyip tanımak suretiyle mümkün olabilmektedir. 

Pasaportlarda bulunabilecek güvenlik özelliklerinin temel bilgilerini, hangi cihaz 

altında ne tür bir görüntü görülebileceğini, kaç derecelik bir açı ile veya ne tür bir 

ışık kaynağı altında görülebileceğinin bilinmesi bu tür incelemeleri oldukça 

kolaylaştırabilmektedir [Beyaz, 2004]. 

Banknotlarda halka yönelik güvenlik özellikleri  

Banknotlarda halka yönelik güvenlik özellikleri, vatandaşın hiçbir araç ve gerece 

ihtiyaç duyulmadan çıplak gözle anlayabileceği aşağıdaki 6 güvenlik unsurunun 

dikkatlice incelenmesiyle anlaşılabilmektedir. Bunlar; filigran, emniyet şeridi, optik 

değişken mürekkep, kabartma baskı, gizli görüntü, tamamlamalı baskı olarak kâğıt 

üzerine sağlanmıştır. Halka yönelik güvenlik özelliklerinin kontrolü 3 ayrı yöntemle 

yapılabilir. Bu yöntemler; 

● Dokunma : TL ve YTL banknotlarda bulunan bazı yazı ve rakam grupları ile 

motifler parmakla dokunulduğunda kabartma hissi vermektedir. 

● Bakma : TL ve YTL banknotlarda her iki yüzden de bakıldığında görülebilen 

Atatürk portresi ve kupürün değerini gösteren rakamdan oluşan filigran ile emniyet 

şeridi ve tamamlamalı baskı bulunmaktadır. 
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● Açılı Bakma : TL ve YTL banknotların ön yüzünde yatay konumda göz hizasında 

ışığa doğru tutulduğunda görülebilen gizli görüntü ile farklı açılardan bakıldığında 

renk değiştiren optik değişken mürekkep yer almaktadır. 

Şüpheli banknotla karşılaşıldığında bu yöntemler kullanılıp, güvenlik özellikleri 

kontrol edildiğinde gerçek ve sahte banknotlar rahatlıkla ayırt edilebilir. 

Ayrıca şüpheli banknot ele geçirildiğinde bunun polis veya jandarmaya bildirilmesi 

hem bir vatandaşlık görevi, hem de yasal bir zorunluluktur.  

Profesyonellere yönelik güvenlik özellikleri 

Profesyonel incelemede genel olarak dikkat edilecek güvenlik özellikleri; banknot 

kâğıdı, fligran, kılcal lifler,emiyet şeridi mikro yazı, kabartma baskı, gizli görüntü, 

mikro yazı, tamamlamalı baskı, flöresan etkili seri ve sıra numarasıdır. Banknot 

materyaline (kâğıt) üretiminde kazandırılan emniyet özellikleri, renkli elyaflar 

(güvenlik lifleri), emniyet ve şeridi filigran diye üç ana grupta toplanabilir. 

Banknot Kâğıdının özelliği : Orijinal banknot kâğıdı % 100 pamuk elyafından 

üretilmiş olup, UV ışık altında parlamaz. Sahte banknot kâğıdı ise UV ışık altında 

parlar. Ancak bazı sahte banknotlarında UV ışık altında parlamadığı tespit edilmiştir. 

● Filigran : Orijinal banknotlarda ön yüz veya arka yüzden ışığa tutulduğunda beyaz 

alanda görülebilen Atatürk portresi ve kupür değerini gösteren rakamdan oluşan 

filigran yer almaktadır. Sahte banknotlarda filigran bulunmamakta veya baskı yolu 

ile taklit edilmeye çalışılmaktadır. Filigran, ışığa kaldırılıp bakıldığı zaman fark 

edilen negatif bir imajdır. Genellikle filigran olarak portreler tercih edilir. Kâğıt 

üretimi esnasında kâğıdın içerisinde oluşturulan yarı saydam bir görüntüdür. Kâğıdın 

çok az ince veya kalın bir tabakası gibi gözükür ve kâğıt ışığa tutulduğunda açık b i r  

şekilde görülebilir [Beyaz, 2002]. 

Filigranı görmek için alttan ışık veya güneş ışığına karşı tutarak sayfadaki görüntü 

gözlemlenebilmektedir. Sayfadan geçen herhangi bir ışık olmadığında filigranın 

görülmemesi gerekmektedir. Filigran UV ışık altında görünememektedir. Gerçek 

filigranın varlığı temelde belgenin tamamen sahte olduğu ihtimalini bertaraf eder 

[Annual Passport Guide-2000]. 
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Filigranın günümüzde uygulanan iki farklı modeli daha vardır, 

Gölge filigran : Çakıştıkları yerde gölgelendirilmiş açık ve koyu alanlı bir filigrandır. 

Aynı zamanda "yarım ton filigran" olarak adlandırılır. 

Çift renk hat filigran: Oldukça çok açık alanları olduğu gibi koyu alanları da olan bir 

filigrandır. 

● Kılcal lifler : Orijinal banknot kâğıdı içine yerleştirilmiş, çıplak gözle görülemeyen 

ancak UV ışık altında mavi ve kırmızı parlama veren kılcal lifler bulunmaktadır. 

Sahte banknotlarda ise kılcal lifler bulunmamakta veya baskı yolu ile taklit edilmeye 

çalışılmaktadır. UV ışınlarına duyarlı hassas güvenlik lifleri ve renkli elyaflar 

banknot ve diğer kıymetli kâğıt (Security Paper) basımında kullanılan kâğıtların 

güvenlik özelliğini arttırmak için eklenir.  

Güvenlik lifleri kâğıdın üretim aşamasında kâğıdın içerisine yerleştirilir ve normal 

ışıkta görülebilir. Kâğıtta dağınık bir şekilde ve değişik renkte var olan liflerdir. Bu 

lifler sarı, kırmızı, yeşil ve mavi renklerde olabilmektedir [Annual Passport Guide, 

2000]. 

Birçok ülkenin kâğıt paralarında ultraviyole ışınlar altında çeşitli renklerde flüoresan 

maddeler (lifler) vardır. Bu liflerin banknot materyalindeki varlığı kalpazanları en 

çok tedirgin eden özelliklerin başında gelir. Çünkü banknot kâğıdının sahtesini 

üretmek çok zordur. Kalpazan ultraviyole ışınlarına hassas maddeleri taklit ettiği 

paralar üzerinde sonradan sürmek suretiyle yapabilir. Ancak sadece görüntü olarak 

verebilir, ultraviyole ışınları altında hakiki banknotlardaki gibi görüntü yoktur.  

● Emniyet şeridi : Orijinal banknotların arka yüzünde kesik gümüşi çizgilerden 

oluşan, ışığa tutulduğunda düz bir hat şeklini alan ve üzerinde T.C.MB harfleri 

bulunan pencereli emniyet şeridi yer almaktadır. Sahte banknotlarda emniyet şeridi 

baskı yolu ile veya orijinal banknotlardan kesilerek, çıkarılmış emniyet şeridinin 

yapıştırılması suretiyle taklit edilmeye çalışıldığı görülmektedir. Kâğıdın yapımı 

esnasında, kâğıda yerleştirilen ve kâğıdı enine kesen, özel yapılmış ve üzerinde ait 

olduğu ülkeye ve paraya ait yazılan havi şerittir. Taklit için bir engel teşkil eder. 
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Emniyet şeritleri, kâğıdın dokusuna pareler olarak yerleştirilir ve bu nedenle birçok 

kıymetli kâğıtta şeritler kısa kenarlara paraleldir.  

Banknotlarımızda T.C.MB mikro yazılı Stardust Emniyet Şeridi kullanılmaktadır. 

Özel bir yöntemle elde edilen emniyet şeritleri, genel olarak ışığı kaldırıp 

bakıldığında aynen fark edilir ve çağımız en iyi buluşlarından olan renkli fotokopi 

makinelerinde şimdileri kopya edilemedikleri için sahtekar ve kalpazanlara karşı 

etkili bir emniyet özelliğidir. Emniyet şeritlerinin pek çok çeşitleri bulunmaktadır 

[Kaymak, 1999] 

● Optik değişken mürekkep: Orijinal banknotların ön yüzünde farklı açılardan 

bakıldığında altın sarısından yeşile doğru renk değiştiren özel mürekkep ile basılmış 

motifler yer almaktadır. Sahte banknotlarda optik değişken mürekkep bulunmamakta 

ancak sim veya oje kullanılarak baskı yöntemi ile taklit edilmeye çalışılmaktadır. 

● Flöresan Etkili Mürekkep : Orijinal banknotlarda UV ışık altında farklı renk 

parlaması veren flöresan etkili mürekkep ile basılmış motifler (meşale, Atatürk’ün 

imzası) bulunmaktadır. Bazı sahte banknotlarda meşaleler ve Atatürk’ün imzasının 

parlama verecek şekilde taklit edildiği görülmektedir. 

● Kabartma Baskı : Orijinal banknotlarda bazı yazı ve rakam grupları ile motiflerde 

uygulanan parmakla dokunulduğunda hissedilen kabartma etkisini veren, özel baskı 

tekniği bulunmaktadır. Sahte banknotlarda kabartma baskı yoktur. 

● Gizli Görüntü : Orijinal banknotların ön yüzünde, içinde enine veya boyuna, yatay 

konumda göz hizasında bakıldığında görülebilen harf ve desenlerden ( T.C. harfleri 

ve ay-yıldız) oluşan gizli görüntünün yer aldığı motifler bulunmaktadır. Sahte 

banknotlarda gizli görüntü yoktur. Gizli görüntü baskıda ilk bakışta görülmesi 

istenmeyen ancak farklı açıdan bakıldığında görülebilen motiflerin oluşmasını 

sağlayan bir tekniktir. Gizli görüntü çoğu zaman ışığa belli bir açıyla bakıldığında 

görülebilen gizli bir yazıdır. Genellikle değişik açı ve ebattaki çizgilerin intaglio baskı 

yöntemi kullanılması suretiyle oluşturulur. Pasaportlarda bu görüntüler, ışığa belli bir 

açıda tutulduğunda görülebilir [Pem, 1992]. 
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Scrambled Indicia; Bir gizli bir görüntü şeklidir. Görüntü veya yazı yalnızca özellikle 

bu amaç için kesilmiş bir cam veya plastik tabaka vasıtasıyla görülebilirler. Yeşil 

çizgiler (normalde okunamayan) böyle bir tabaka vasıtasıyla hali hazırdaki 

anlaşılmayan metni okunur haline dönüştürecektir [Annual Passport Guide-1999] 

● Mikro yazı : Orijinal banknotların ön yüzünde farklı alanlarda kabartma baskı 

tekniği ile uygulanmış ve büyüteç ile görülebilen mikro yazılar vardır. Sahte 

banknotlarda ise mikro yazı yoktur. 

● Tamamlamalı baskı : Orijinal banknotlarda ışığa tutulduğunda görülebilen, ön 

yüzdeki parça ile arka yüzdeki parçanın birbirini hassas bir şekilde tamamlamasıyla 

oluşan motifler (T.C.MB amblemi, lale, T.C. ve beşgen motif) yer almaktadır. Sahte 

banknotlardaki motifler ayarsız ve bozuktur. 

● Seri ve sıra numaraları: Orijinal banknotların arka yüzünde UV ışık altında yeşil 

ve kırmızı renk parlaması veren iki adet kırmızı ve siyah renkle basılmış olan seri ve 

sıra numaraları bulunmaktadır. Bazı sahte banknotlarda seri ve sıra numaralarının 

kırmızı parlama verecek şekilde taklit edildiği görülmektedir. 

2.5.6. Güvenliğin kalıcı malzemesi, matbaa mürekkepleri 

Baskı teknolojilerindeki hızlı gelişim sayısız yeni ve farklı yöntemleri de beraberinde 

getirmiş, bu gelişime paralel olarak mürekkeplerin güvenlik özellikleri, teknolojik 

gelişmelerle birlikte artmıştır. 

Mürekkeplerin yoğunluk, dayanıklılık, ısı direnci, sürtünme ve aşınma direnci, 

akışkanlık, kuruma süresi ve şekli gibi kendine has olan özellikleri aşağıda 

incelenmiştir 

Mürekkeplerin özellikleri: 

● Tiksotropi (yapışkanlık): Mürekkeplerin temel özelliklerini belirleyen unsurlardır. 

Durgun haldeki koyu kıvamlı durumda olan mürekkebin, karıştırma ile ince ve akıcı 

bir hal alması veya bunun tam tersi, ince ve akıcı karakterdeki mürekkebin hareketsiz 

kalmasıyla koyu kıvamlı hale gelmesidir. Diğer bir ifadeyle; ofset mürekkebi durgun 
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halde çok katıdır ve kolay kolay akmaz, fakat biraz karıştırınca akmaya başlar, işte 

mürekkebin bu özelliğine "tiksotropi" denir [Kansu ve Köse, 2008]. 

Mürekkebin akışkanlık özelliklerini anlatmak için genellikle Tiksotropi yerine 

yapışkanlık terimleri kullanılır. Durgun haldeki ofset mürekkebi çok kalın olmasına 

rağmen, karıştırılınca akmaya başlar. Mürekkep karıştırıldıktan sonra kendi haline 

bırakılırsa bir müddet sonra yeniden kalınlaştığı görülür  [www.meslekiegitim. 

org,2008]. 

Mürekkep yoğunluğu 

Kâğıt üzerindeki % 100 zeminden oluşan Cyan, Magenta, Sarı ve Siyah mürekkep 

yoğunluklarının ölçümü için kullanılır. Zemin ton alanları yoksa trikromi basılmış bir 

resmin üzerinde, renkler üst üste olduğundan ayrı ayrı ölçülemezler. Belirli 

aralıklarla yerleştirilmiş olan bütün CMYK zeminlerin mutlaka ölçülmesi ve kâğıt 

cinslerine göre saptanmış olan yoğunluk değerleri öngörülen miktarlara göre 

ayarlanmalıdır. ISO 12647-2 standart CMYK yoğunluk (densite) değerleri 

yansıtmaktadır. Baskının başında mürekkep ayarları yapılıp istenen zemin 

değerlerine ulaşıldığında boya ayarları tamamlanmış demektir ve belirli aralıklarla 

baskı densitometre ile yapılacak ölçümlerle bu kalitenin sürekliliği sağlanmalıdır. 

Renk tutarsızlıklarının en büyük sebebi baskıda densitometre ve baskı kontrol şeridi 

kullanılmaması ve tüm inisiyatifin baskı ustasının öngörüsüne terk edilmiş olmasıdır 

[Kansu ve Köse, 2008]. 

Mürekkeplerin dayanıklılık özellikleri 

Matbaacılar tarafından doğru mürekkep seçimi yapılması önemlidir.  

Seçim yapılırken baskı şartları, kullanım süresi ve ürününün maruz kalacağı çevresel 

şartlar göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin dış mekan afiş (billboard) baskısında 

kullanılacak olan mürekkebin ışık haslığı değeri yüksek olması gerekirken reklam 

broşürü gibi kısa kullanım süresi olan baskılarda çok yüksek ışık haslığı değeri 

aranmasına gerek yoktur. Mürekkep baskı sırasında, hızlı karıştırma gibi fiziksel 

etkilere ve hazne suyu gibi kimyasal etkilere, baskıdan sonra, kesme, katlama, 

yapıştırma gibi işlemlere dayanıklı olmalıdır. Mürekkeplerin dayanıklılık özellikleri, 
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ışık haslığı ve kimyasal dayanıklılık özellikleri ağırlıklı olarak pigmentlerin 

özelliğine bağlı iken diğer dayanıklılık özellikleri mürekkebin yapısında bulunan tüm 

hammaddelere bağlıdır.  

● Işık haslığı: Baskının solması, bulunduğu ortamın nemine, iklimine, güneşe bakış 

yönüne, hava kirliliğine, uygulanan mürekkebin film kalınlığına bağlı olarak 

değişmektedir. Işık, renk üzerinde zayıflatma ve renk tonu değişimi gibi etkiler 

yapar. Mürekkebin ışık haslığını öncelikli olarak yapısında kullanılan pigmentin 

kimyasal yapısı belirler. Pigmentler ışık haslığı bakımından belli sınıflara ayrılırlar. 

Mürekkep yapısında kullanılacak olan pigmentlerin ışık haslık değeri amaca göre 

kontrol edilmelidir. Genellikle bir pigmentin ışık haslığı değeri diğer pigmentlerle 

(özellikle transparan ya da beyaz ile) karıştırılınca azalır. Yüksek renk şiddetindeki 

mürekkeplerin ışık haslığı, pigmentlerin örtücülüğü nedeniyle daha yüksektir. Renk 

açıldıkça pigment yüzdesi de azalacağından daha az miktarda pigment daha fazla 

ışığa maruz kalacaktır, bu da ışık haslığı değerinin düşmesine sebep olur. Bu nedenle 

direk güneş ışığına maruz kalacak baskılarda ışık haslığı yüksek mürekkepler 

kullanılmalıdır.  

● Kimyasal dayanıklılık: Sabuna dayanıklılığını, deterjana dayanıklılığı, alkali ve asit 

dayanıklılığını mürekkebin yapısında kullanılan pigmentler belirler. Bu özellik 

kullanılan hazne suyu ve kâğıdın pH değerinden, ambalajlanacak malzemenin asidik 

ya da bazik oluşundan etkilenir. Bu gibi durumlarda kullanılacak olan mürekkeplerin 

asit ve alkali dayanıklılığına dikkat edilmelidir. 

● Isı direnci: Baskılı materyaller kimi durumlarda yüksek derecede ısıya maruz 

kalabilir. Bu durumda mürekkebin yapısında kullanılan reçine ve pigment önemli rol 

oynar. Pigmentlerin ve reçinelerin ısıya karşı dayanıklılıkları farklıdır. Isı ile 

mürekkebin rengi kirlenebilir, zayıflayabilir ya da renk yönü değişebilir. Mürekkebin 

yapısında kullanılan pigmentlerin ve reçinelerin seçimi baskıda ve baskıdan sonra ısı 

dayanıklılığı özelliğini belirlemektedir. Isı direnci, özellikle teneke ofset baskıları 

gibi ısıya maruz kalan baskılarda ve baskı sonrası uygulamalarda önemlidir. 
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● Sürtünme ve aşınma direnci: Baskılı materyaller baskı süresince ve baskıdan sonra 

sürtünme ve aşınmalara karşı dirençli olmalıdır. Tüm mürekkepler bu özellikler göz 

önüne alınarak formüle edilirler. Kurumuş mürekkep filminin aşınma dayanıklılığı 

yapısında bulunan pigmentin reçineye oranına, mürekkep filminin sertliğine ve 

esnekliğine, baskının bulunduğu ortamın mekanik şartlarına bağlıdır. Mürekkebin 

aşınma dayanıklılığını arttırmak için mumlar gibi yüzey kayganlığı veren katkı 

maddeleri kullanılır. Tüm mürekkepler yapılarına göre çeşitli tiplerde mumlar 

içerirler [Kansu ve Köse, 2008]. 

● Viskozite : Sıvının akmaya karşı göstermiş olduğu direnç olarak tarif edilebilir. 

Viskozite ölçüm zamanı (sn) ve sıcaklık (0C) faktörlerine bağlıdır. Mürekkeplerin 

değerlendirilmesinde önemli hususlardan biridir. Ofsette mürekkebin içine karışan 

su, ezme ve karıştırma gibi mürekkep üzerinde yapılan mekanik tesirler, mürekkep 

haznesinde ve merdanelerde oluşan ısı mürekkep viskozitesini düşürücü etki 

yaparlar. Mürekkepte çok düşük viskozite tramların dolmasına, mürekkebin 

boncuklaşmasına, arka verme ve tutunamazlık meydana getirir. Mürekkep spatuladan 

kolay akıyorsa ince, zor akıyorsa veya hiç akmıyorsa kalın viskoziteli olarak 

vasıflandırılır [Kansu ve Köse, 2008].  

Viskozite değerinin yüksek olması da baskı yüzeyinde kopma ve kâğıdın kauçuktan 

ayrılmama gibi problemleri beraberinde getirecektir. Ayrıca mürekkep ışığa, suya, 

asite ve alkalilere karşı dayanıklı olması gerekmektedir [www.matbaaturk.org, 2008] 

Mürekkeplerin kuruma teknikleri: 

Tüm baskı sistemleri mürekkebin akışkan halde olmasını gerektirir. Ancak bu şekilde 

mürekkep baskı makinelerinde hazneden baskı yüzeyine taşınabilir. Diğer bir şart ise 

mürekkebin baskı yapıldıktan hemen sonra akışkan halden katı hale geçmesidir. Bu 

olaya "kuruma" denir. Kuruma teknikleri;  

● Nüfuz ederek (Penetrasyon) kuruma:  Mürekkebin sıvı fazının baskı yüzeyi 

tarafından emilmesi yoluyla oluşan kuruma şeklidir. Daha çok emici özelliği fazla 

olan kâğıtlar üzerine basılan (gazete gibi)  tabaka ofset, Web ofset ve tipo baskı 

mürekkeplerinin kuruma sistemidir. Ancak ısıtıcı ihtiva eden Web ofset 
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makinelerinde ise kuruma, mürekkebin ihtiva ettiği çözücülerin ısı yardımıyla 

ortamdan uzaklaştırılması şeklinde teşekkül eder. 

● Oksidasyon ve Polimerizasyon kuruma: Mürekkep basıldıktan sonra bünyesinde 

bulunan solventi kâğıt yüzeyi tarafından emilir, kalan (vernik+pigment) kısmı ise 

havanın oksijeni ile birleşerek kimyasal reaksiyonlar sonucu polimerleşip sertleşir. 

Bu sistemle kuruyan mürekkepler genellikle sıvanmış kâğıt ve kartonlar üzerine 

baskı yapılan ofset mürekkepleridir. 

● Buharlaşma (Evaporasyon) yöntemiyle kuruma: Mürekkep yapısında bulunan 

uçucu solventlerin baskıdan hemen sonra buharlaşarak mürekkep filminden 

uzaklaşmaları yoluyla oluşan kuruma şeklidir. Bu tip mürekkepler, flekso, tifdruk 

(foto gravür) ve serigrafi sistemleri ile genellikle emici olmayan yüzeylere (plastik 

filmler gibi) baskı yapılan likid (sıvı) mürekkeplerdir. Tifdruk ve fleksoda bu 

kurumanın sağlanması için ısı ve hava kullanılır. 

● Radyasyon kuruma : Ultraviyole (UV) ve İnfrared (IR) ışık enerjileri yardımıyla 

mürekkep filminin baskı yüzeyinde sertleşmesi, polimerleşmesidir. UV ve IR 

sistemlerinden başka Elektron bombardımanı ile de bu sisteme uygun mürekkepler 

kurutulabilmektedir [Kansu ve Köse, 2008]. 

UV kuruma sisteminde. mürekkepler sadece UV ışık altında polimerize olabilir diğer 

bir deyişle kurutulabilir. kuruma işlemler sonucu gerçekleşir. UV Kurutma 

Sisteminin Konvansiyel Kurutma Sistemine Göre Avantajları ise; baskıdan hemen 

sonra tam kurumuş, sürtünme haslığı yüksek ve istiflemede sorun çıkarmayan 

baskıların imkânını sağlar, UV mürekkepler konvansiyel mürekkeplerdeki gibi 

kuruma esnasında çalışma ortamına karışan çözücüler ihtiva etmediğinden hava 

kirliliği önemli ölçüde engellenmiş olur. Tam kuruma kısa sürede gerçekleştiğinden 

baskı sonrası işlemlere hemen başlama imkânı sunarak zaman kaybı ortadan 

kaldırılmış olur, UV mürekkepleri baskıdan hemen sonra kurudukları için ideal 

olmayan baskı altı malzemelerinin getireceği sorunlar engellenmiş ve mürekkep 

tüketiminde de belli bir azalma sağlanmış olunur. ve tabakanın arka yüzü kirlenmez, 

problem yaratan pudralamayı ortadan kaldırır [www.matbaaturk.org, 2008]. 
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Yukarıda bahsedilen kuruma şekilleri, fiziksel ve kimyasal kuruma diye de 

sınıflandırılabilir. Bunlardan nüfuz etme ve buharlaşarak kuruma fiziksel kuruma, 

polimerizasyon, oksidasyon ve radyasyon kuruma yöntemleri kimyasal kuruma 

olarak adlandırılır.  

Ofset mürekkep çeşitleri 

Ofset mürekkepleri yağ bazlı mürekkeplerdir. Bu mürekkepler baskı esnasında 

makinede diğer baskı sistemlerine göre daha fazla yol kat ettiğinden çabuk 

kurumayacak şekilde formüle edilirler. Ofset mürekkepleri, günümüzde ofset 

makinelerindeki teknolojik gelişmelere paralel olarak, gelişmeler ve farklılıklar 

göstermektedir. Matbaa makinelerindeki hızlı gelişmelerde de bazı değişikliklere 

neden olmakta ve her yeni makine sistemi içi bu sistemlere uygun mürekkep 

geliştirilmesini gerekli kılmaktadır [Kansu ve Köse, 2008]. 

Ofset mürekkebinin diğer mürekkeplerden en önemli farkı su ile birlikte çalışmak 

zorunda oluşudur. Bu yüzden ofset ofset mürekkebinin suya karşı davranışının tam 

bir uyum içinde olması gereklidir. Baskıya geçtikten bir müddet sonra su - mürekkep 

dengesi oluşmalıdır. İyi bir ofset mürekkebi baskı anında % 10 - 20 oranında suyu 

bünyesine alır. Fakat bu miktar sabit tutulamazsa, mürekkep bünyesine devamlı su 

alırsa, bu denge bozulur ve bunun sonucunda ton tutma, kirlenme ve çürüme gibi 

problemler ortaya çıkar. Mürekkep seçimi ya da yanlış kullanımlardan dolayı 

oluşabilecek problemlerle karşılaşılması olası bir ihtimaldir. 

● Tabaka ofset mürekkepleri: Basım sektöründe, kitap, broşür, afiş, karton kutu gibi 

ürünleri üreten grafik ve ambalaj alanları için üretilen mürekkeplerdir. Ofsette 

kullanılan mürekkepler oksidasyon yoluyla kurumaktadır. Ofset mürekkepleri, baskı 

süratine, baskı materyaline ve baskı sonrası kullanım yeri ve amacına göre değişik 

serilerde toplanmıştır. Örneğin karton ambalaj baskıları için başka, parlaklığın fazla 

olmasının istendiği bir broşür baskısı için başka bir seri ofset mürekkebi kullanmak 

gerekmektedir. 

● Web ofset mürekkepleri: Basın sektöründe, günlük gazetelerin, haftalık ve aylık 

mecmuaların basımında kullanılan mürekkeplerdir. Web ofset mürekkepleri, ofset 
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mürekkeplerine oranla akıcılığı sağlamak için daha yumuşak bir özelliğe sahiptir. 

Bunun nedeni ise makinenin saatteki tirajı ortalama 25 bin ila 45 bin adet olması, 

mürekkebin haznede daha rahat dönmesini sağlamak içindir. Web ofset mürekkepleri 

baskıdan sonra kuruması, sistemin hızlı çalışmasına göre formüle edilmişlerdir. Öyle 

ki kâğıt üzerinde renk değiştirmeden hemen kururken, silindirler üzerinde de 

çalışmayı aksatmayacak şekilde kendini muhafaza etmelidir. Web ofset 

mürekkepleri, genelde mürekkebin kâğıda nüfuz etmesiyle kurur. Gazete kâğıtları bu 

şekilde kurur. Bu mürekkep serisine ‘cold-set’ mürekkepler denir. Web ofsetlerde 

sıcakta sabitleşen mürekkeplerde kullanılmaktadır. Mürekkepteki çözücüler ısı 

yardımıyla ortamdan uzaklaştırılmasıyla mürekkebin kuruması gerçekleşir. Isı ile 

kuruyan mürekkeplere de ‘head-set’ mürekkepleri denir, kuşe kâğıda yapılan baskılar 

bu şekilde kururlar [Kansu ve Köse, 2008]. 

Tipo baskı mürekkepleri, ofset baskı mürekkeplerine oranla viskozitesi yüksektir ve 

suya dayanıklı değildi[www.meslekiegitim.org,2008]. 

Diğer Mürekkep çeşitlerine genel olarak bakacak olursak bunlar; 

• Metal baskıları için üretilen mürekkepler, 

• Metalik pigmentli gümüş yaldız ve altın yaldız mürekkepler, 

• Folya mürekkepleri, (Emici özelliği yoktur) 

• Parlak mürekkepler, 

• Pasaport ve Banknotlarda güvenlik için uygulanan özel mürekkep çeşitleridir. 

Güvenlik mürekkepleri 

Güvenlik Mürekkepleri, banknot, pul, çek, hisse senedi gibi değerli kâğıtların ve ilaç 

ambalajları gibi bazı özel ambalajların baskısında; baskıların taklit edilmesini ve 

değiştirilmesini önlemek amacıyla farklı kimyasal özellikler taşıyan mürekkeplerdir. 

Bu mürekkeplerden bazıları, genel olarak yağ bazlı olup, ofset baskıda 

kullanılmaktadır. UV ışığında görülebilen mürekkepler en yaygın kullanılan güvenlik 

mürekkepleridir.  
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Güvenlik mürekkeplerinin diğer çeşitleri; 

• Isı ile renk değiştirme özelliğindeki termokromik mürekkepler, 

• Karanlıkta ışıma yapma özelliğindeki fosforesan mürekkepler, 

• Üzerine kuvvetli bir ışık vurduğunda parlayan reflektör mürekkepler, 

• Alkol ile kanama yapan çek mürekkepleri ve diğerleridir. [Kansu ve Köse, 2008]. 

Görünmeyen güvenlik mürekkepleri normal ofset mürekkepleri gibi basılabilmekte 

fakat sadece uzun dalga UV ışını altında gözle görünür hale gelmektedir.                

Bu mürekkeplerin, UV ışını atanda farklı renklerde görünen, sarı, mavi, yeşil ve 

viyole gibi çeşitleri mevcuttur. (Normal olarak tüm kâğıtlar, UV ışınları altında 

içerdikleri optik beyazlatıcı nedeniyle az veya çok görünür bir ışıma yapmaktadır. Bu 

nedenle kullanılan kâğıdın ışıması, görünmeyen güvenlik mürekkebinin UV ışınları 

altındaki rengine etki etmektedir) Görünmeyen güvenlik mürekkepleri renklerini 

ancak optik beyazlatıcı içermeyen security kâğıtların üzerinde tam olarak gösterir. 

görünmeyen güvenlik mürekkeplerinin reolojik özellikleri (viskozite, yapışkanlık) 

normal baskı şartlarında kutudan alınıp basılabilecek şekilde ayarlanmıştır. Geniş 

aralıkta hazne suyu ile çalışma toleransına sahip olmakla birlikte mürekkebin özel 

durumu nedeniyle az su ile veya susuz baskı yapılır. Farklı çeşitlerinden, uzun dalga 

UV ışınları altında görünür renk veren siyah mürekkep numaratörde normal ofset 

mürekkepleri gibi basılır. Uzun dalga UV ışını altında tutulduğunda sarı-yeşil renkli 

bir röfle vererek normal bir siyah mürekkepten ayrılır. Siyah manyetik numaratör 

mürekkebi ise çek, bilet ve benzeri değerli kâğıtlar üzerine manyetik okuyucular 

tarafından okunabilecek şekilde numara basılması amacıyla kullanılır. Normal ofset 

mürekkepleri gibi basılan numaratör mürekkeplerinin manyetik okuyucular 

tarafından okunabilmesi için belirli bir film kalınlığının üzerinde basılmasına dikkat 

edilir. Günümüzde renkli fotokopi ile birçok basılı malzeme aslında ayırt 

edilemeyecek şekilde kopya edebilmektedir. Fotokopi ile taklit edilemeyen 

mürekkep renginin oluşturularak taklit işlemini engellemek veya kopyayı aslından 

ayırt etmek için renkli fotokopide aynı rengin elde edilmesine imkân vermeyen 

renkte mürekkepler kullanılması önemlidir. Baskı alanındaki gelişmelere paralel 
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olarak banknot basımında da farklı özelliklere sahip mürekkepler geliştirilmiştir. 

Bunları kısaca inceleyecek olursak; 

● Optik değişken mürekkep (OVI): Farklı açılardan bakıldığında farklı renklerle 

görülebilen bir mürekkep türüdür. Günümüzde özellikle paralar olmak üzere 

pasaportlarda da kullanılmaktadır. OVI özel pigmentlerden oluşur. Bakış açısına göre 

değişik renk tonu üretir. OVI ile doygun sonuç alabilmek için daima koyu bir rengin 

üstüne basılmalıdır [www.ambalaj.org, 2008]. 

● Floresan mürekkep (UV ışığa hassas mürekkep): Ultraviole ışık altında florsan 

veren (parlayan) mürekkeptir. Pasaport üzerindeki bazı motif ve karakterler UV ışık 

altında renk değiştirmekte ve yansıma yapmaktadır. Bu motif ve karakterlerin 

basımında UV ışığa hassas mürekkepler kullanılmaktadır. 

● Uçucu mürekkep: Su veya kimyasalların içerisinde kolayca çözülen mürekkeptir. 

Genellikle kimyasal silinmelere karşı arka plan baskılarında kullanılır. Sayfa sıvıya 

maruz kaldığında deformasyona uğrar [Beyaz, 2004]. 

Örnek model olarak bu tez çalışmasında geliştirilen prototip modelde, özellikle özel 

renk baskısında kullanacağımız mürekkebin karışımının özel olarak hazırlanması ve 

güvenlik mürekkebi olarakta adlandırılan UV ve flöresan mürekkeplerinin farklı 

yöntem, kalıp ve teknikle bu baskılarda kullanılması sahteciliğe karşı önemli bir 

korunma yöntemini oluşturmuştur. 

2.6. Banknot, Pasaport ve Kıymetli Kâğıtlarda Kullanılan Baskı Teknikleri 

Endüstride kullanım yoğunluğu bakımından baskı tekniklerini beş ana başlık altında 

toplamak mümkündür. 1- yüksek baskı, 2-çukur baskı, 3- düz baskı, 4- elek baskı, 5- 

elektronik sayısal baskı [Tepecik, 1999]. 

Bunlar teknikler banknot ve pasaportlarda da temel olarak kullanılan baskı 

teknikleridir. Özelliklede banknotlarda kullanılan çukur baskı tekniği (intaglio) 

sahteciliğe karşı bu güne kadar geliştirilmiş en önemli baskı tekniği olarak kabul 

edilmektedir. 
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2.6.1. Tipografik (yüksek) baskı  

Metal harflerin veya metalden oluşan kalıbın yüksekte olan kısımlarının mürekkebi 

kalıba transfer etmesi mantığıyla çalışır. Yoğun kurşun karışımı harflerin yan yana 

dizilerek hazırlandığı sayfa düzenlemesinde mürekkep silindirler acılığıyla önce tipo 

kalıbına, sonrasında kâğıda bu amaçla hazırlanmış makine düzeneğiyle 

aktarılmaktadır.  

Yüksek baskı tekniklerinde kâğıda temas eden (baskıyı yapan) yüzeyler boş alanlara 

göre daha yüksektedir. Ağaç baskı, tipo ve flekso baskı teknikleri en yaygın bilinen 

yüksek baskı teknikleridir Kalıpların özel çinko klişelerden hazırlandığı yüksek 

baskı, endüstri sektöründe daha çok ser ambalajların yapımında, kutuların kesim 

işlerinde, davetiye ve kart basımında kullanılmaktadır [Tepecik,1999]. 

Kalıp ve baskı silindirleri mekanizmasıyla çalışır. Patates baskısı ve numaratör gibi 

yüksek kısımların mürekkebi alması ve doğrudan kâğıda aktarılması tekniğiyle 

baskıyı oluştururlar. İncelendiğinde, baskı etrafında mürekkep halkası gözlenir. 

[Seçkin,2007]. 

Tipografi 20. yüzyılın ortalarına kadar en çok kullanılan baskı tekniğidir. Çağın 

teknolojik gelişmeleri ve yeni baskı teknikleri karşısında işlevini bir miktar 

kaybetmiş olsa da, hala kullanılmaya devam edilmektedir. Tipo baskı yüksek baskı 

içinde değerlendirilir, boya tipo kalıbın yüksek kısımlarından kâğıdın üzerine geçer, 

böylece kalıbın boya almayan yerleri beyazdır. Bundan dolayı tipo tekniğine yüksek 

baskı tekniği adı verilir. 

Bu teknikte baskısı yapılmak istenen görüntü/yazı kâğıda belli bir basınç uygulamak 

suretiyle oluşturulur. Bunun için kullanılan baskı kalıbında (Mühür ve kaşelerde 

olduğu gibi) görüntü/yazı kabartma olarak bulunmalıdır. Kalıptaki bu kabartma 

bölümler mürekkeplendikten sonra kâğıda bastırılır ve böylece baskı uygulanmış 

olur. Bu tür baskıların ayırıcı özellikleri; görüntü veya yazının dış kenarlarının daha 

koyu oluşu ve baskı uygulanan yerlerin seviyesinin kâğıt yüzeyinden aşağıda 

oluşudur [Yetgin, 1996]. 
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2.6.2. Tifdruk-İntaglio (çukur) baskı 

Tifdruk, matbaacılık teriminde intaglio veya çukur baskı olarak ta adlandırılır. 

Pasaport ve banknotlarda desen ve motif olarak zemin baskısında güvenlik özelliği 

nedeniyle kullanılmaktadır. 

Basan yerler kalıpta çukurdadır. Bu teknikte imaj baskı levhasının yüzeyine derince 

oyulur ya da kazınır. Gravür elektronik yöntemiyle ve klişe hazırlama yöntemiyle 

olmak üzere 2 türlü kalıp elde edilir. Sonra oyulan yere mürekkep doldurulur, 

görüntü olmayan, yani imaj kazınmayan kısım silinip temizlenir. Sonra da sıkıca 

basılarak mürekkep kâğıda transfer edilir. Mürekkebin kâğıt yüzeyindeki kalınlığı 

hissedilebilecek bir kabarıklık yaratır. Para ve pasaport gibi belgelerde bu baskı 

tekniği kullanılmaktadır [Seçkin, 2007]. 

Çukur baskı yüksek baskının tam tersidir, görüntü kalıbın çukur yerlerinde bulunur 

ve boya kalıbın çukur yerlerindedir ve kâğıt kalıbın çukur yerlerinden boyayı alarak 

görüntüyü ortaya çıkarır [Tepecik, 2002]. 

Bir başka yaklaşımla zengin detay oluşturmak amacıyla asitle üzerine resim oyulmuş 

tabakalar kullanan kabartma baskı tekniğidir. Kâğıt üzerinde elle kontrol 

yapıldığında baskı ve mürekkep sayfa zemini üzerinde kabartma oluşturduğundan 

kolaylıkla hissedilebilmektedir. Detaylar ve metalin açığa vuran özelliği sahtecilik 

durumunda etkilidir ve dikkatli bir incelemede sahtecilik yöntemini ortaya çıkarabilir 

[Pem, 1992]. 

İntaglio baskının (çukur baskı) çok ince ve farklı derinliklerdeki çizgilerden oluşması 

ve elde edilen rölyef, etkisini başka bir baskı tekniği ile elde edilmemesi onun en 

önemli emniyet unsurudur.  

Bu teknikte kâğıda basılmak istenen görüntü/yazı metal levhalara oyulmak suretiyle 

resmedildikten sonra bu alanlara mürekkep doldurulup, levha üzerini temizledikten 

sonra kâğıdın yerleştirilmesi ve baskı uygulanmasına geçilir. Belirli bir kalitedeki 

mürekkebi baskıda kullanabilmenin tek yolu budur. Ayrıca detaylı baskı yapabilmek 

için bilinen en iyi baskı tekniği de tifdrukdur.  Bu yöntemle yapılmış bir banknotu 
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pek çok kereler taklit etmeye çalışanlar olmasına rağmen, bugüne kadar tespit 

edilemeyen bir taklide rastlanılmamıştır [Yetgin, 1996]  

Tifdruk; baskı makineleri sistem ve ekipman olarak birbirlerine benzemekle birlikte, 

baskı teknikleri açısından farklılık gösterirler. Tifdruk baskı makinelerinde boya 

merdaneleri yerine boya kazanı vardır, Tifdruk baskı makinelerin özelliklerini 

maddeler halinde şöyle sırlamak mümkündür : 

● Tifdruk baskı makinelerinde sabit baskı kalıp silindirleri vardır. 

● Mürekkep tekne biçimindeki bir kazan içindedir ve silindir kalıp bu kazan içinde  

dönerek, mürekkebi görüntünün çukur bölgelerine ulaştırır. 

● Baskı kalitesi ve sayısı çok yüksektir. Bir silindir kalıpla milyonlarca sayıda baskı 

yapmak mümkündür. 

Değerli kâğıtlar ve ambalaj baskılar için en iyi sonuçlar tifdruk baskıdan 

alınmaktadır. Rotatif  tifdruk baskı makineleri ile bobin materyal baskısı yapılır, 

ölçüleri; 80 cm'den, 200 cm'ye kadar değişmektedir. Tifdruk baskı tekniğinde 

paralar, hisse senetleri, pul ve değerli kâğıtlar ve bununla birlikte ambalaj 

malzemeleride basılır [Tepecik, 2002]. 

2.6.3. Ofset (düz) baskı  

Genellikle "Ofset" olarak bahsedilir ve en kolay ve en çok kullanılan baskı 

metodudur. Baskı yapılacak ve yapılmayacak yüzeyler baskı alanında aynı 

seviyededirler ve kimyasallarla ayrılırlar, bu baskı şeklinde kabartma olmaksızın 

düzgün ve aynı bir görüntü meydana gelir. Ofset genellikle sahte belgelerin 

üretiminde de kullanılır bunun nedeni ise kolay kullanım ve düşük ekipman 

maliyetidir., latterpress baskıdan daha düzgün bir baskı biçimidir ve bir büyüteç 

yardımıyla bakıldığında sayfa pürüzsüz gözükür. Modern baskı tekniklerinin yanında 

ofset ve letterpress baskı arasındaki farkı görmek oldukça zordur [Pem, 1992]. 

Ofset baskı ya da ofset litografide mürekkep bir imaj levhasından kâğıda aktarılır.  

Bu baskı şeklinde yazı olan bölümlerde yağlı bir zemin oluşturulur böylece 

mürekkebi emen ile mürekkebi kabul etmeyen yüzey elde edilmiş olur. Merdanelere 
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önce su temas ettirilir, sonra yağ bazlı mürekkep kullanılır baskı yapılacak yazı-

resim olan bölümler mürekkebi kabul eder. Baskı yüzeyi düzdür. Bunun sonuncunda 

basılan yazı veya şekil düzenli ve her seferinde aynı olur. Genellikle gazetelerin, 

dergilerin, broşürlerin basımında kullanılır [Seçkin, 2007]. 

Ofset baskı sahtecilerin en çok kullandıkları yöntemlerin başında gelen bir baskı 

tekniğidir. İki boyutlu grafiklerden oluşan ve görüntünün bulunduğu ve bulunmadığı 

bölgelerin aynı yüzey seviyesinde olduğu kalıplar kullanılarak baskı uygulanır. Bu da 

baskısı yapılan görüntünün kâğıt üzerinde düz bir seviyede olmasına yol açar. 

Görüntü ve yazı, ya filmler ya da bilgisayar aracılığıyla oluşturulur. Günümüzde 

basılan gazetelerin hemen hepsi bu metotla basılmaktadırlar. Bilgisayar kullanıldığı 

zaman görüntü noktacıklardan oluşur. Bu noktacıkların büyüklüğü ya da küçüklüğü 

resmin koyu/açık bölgelerine göre değişkenlik gösterir. Bu baskı metodunun 

tanınmasını sağlayan en önemli özelliği görüntü ve kâğıt seviyesinin aynı olmasıdır. 

Ayrıca görüntünün dış kenarları çok muntazam ve düzgündür [Yetgin,1996]. 

Düz baskı olarak ta bilinen ofset baskı, kalıbın bulunduğu görüntünün yükseklik ve 

çukurluğa sahip olmadığı bir sistemdir. Kalıbın baskı yapan ve yapmayan bölümleri 

kimyasal sistemlerle belirlenir. Düz baskı sanatsal ve endüstriyel amaçlı olarak iki 

başlık altında incelenebilir. Ofset'in Türkçe karşılığı dengeleme transfer demektir, 

bunu matbaaya uyarlamak gerekirse, suyun yağı dengelemesi ve kalıptan kauçuğa 

görüntünün aktarılması demek uygun olur. Bir başka deyişle litografi (taş baskı) 

baskı tekniğinin matbaa teknolojisine uygulanmış biçimine ofset baskı denilmektedir.  

Ofset baskının temel mantığı da taş baskı gibidir ve düz kalıp üzerinde derinlik 

yoktur, Kalıbın üzerinde yağlı ve grenli bölgeler bulunur. Yağlı bölgeler mürekkebi 

kabul eder, grenli bölgeler suyu kabul eder. Halbuki diğer baskı tekniklerinde 

yükseklik ve çukurluk söz konusudur, baskı çukur ve yüksek yerlerin birbirine zıtlık 

oluşturmasından meydana gelir. Ayrıca diğer baskı tekniklerinde kalıba aktarılan 

görüntüler ters iken, ofset baskıda görüntü kalıba düz olarak aktarılır. Çağımızda en 

çok kullanılan ofset baskı, kalite ve ekonomiklik açısından tutulan bir tekniktir, 

yüksek tirajlı gazete ve dergilerin tümü ofsetle basılmaktadır. Düz baskının sanatsal 

amaçlı çalışmalarına litografi adı verilmektedir [Tepecik, 1999-2002]. 
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Ofsette CTP (Computer To Plate–) baskı teknolojisi  

Ofset baskı ile ilgili olan klasik iş akış sisteminde hazırlanan orijinalin film çıkışı 

alınır ve bu film ile kalıp pozlandırılarak baskıya geçilir. CTP sisteminde ise film 

kullanılmaksızın bilgisayardan doğrudan kalıba pozlandırma yapılır. Sistemin en 

önemli avantajı, filmin ortadan kalkmasıyla birlikte iş akışının hızlanmasıdır. Filme 

bağlı oluşabilecek hataların önüne geçilmesi ve film maliyetlerinin bulunmayışının 

yanında, kalıba pozlandırmadaki tutarlılık ve kalite, ürün kalitesinin artmasını 

sağlamaktadır. Sistemin diğer avantajı ise keskin nokta (tram) yapıları ve klasik 

sistemde kalıba çekilemeyen noktaların bu sistemde kullanılabilmesidir. CTP sisteme 

geçen matbaalarda işin doğruluğunu kontrol etmek için dijital prova kaçınılmazdır. 

Sistem herhangi bir hata durumunda süratli bir geri dönüşe imkân tanımaktadır. Film 

ile kalıp oluşturulan klasik sistemde, baskıda fark edilen herhangi bir hatanın geri 

dönüşü uzun zaman almaktadır [www.wikipedia.org,2008]. 

2.6.4. Dijital baskı  

Dijital baskı teknikleri genel olarak iki kategoride incelenmektedir. Bunlar; kalıp 

kullanan dijital baskı sistemleri ve kalıp kullanmayan dijital baskı sistemleridir son 

yıllarda oldukça farklı çeşitlilik göstermektedir. Bu baskı sisteminde, kalıp montaj 

gibi baskı öncesi hazırlıklar yoktur, bilgisayarda hazırlanan görüntü, elektronik yolla 

baskı makinesine gönderilir [Tepecik, 1999]. 

2.6.5. Kâğıda uygulanan güvenlik artırıcı baskı teknikleri 

Flekso Baskı 

Flekso, yüksek baskı sisteminin bir dalıdır ve daha çok ambalaj sanayiinde kullanılır. 

Yüksek baskı gibi düşünülmesine rağmen kalıplar yumuşak ve esnektir. Flekso 

baskının mürekkep cinsi anilin boyalardan oluşur, yani mürekkepler alkol bazlıdır ve 

inceltme sistemi de ispirto ile yapılır. Kalıplar lastiktir, baskı yüksek kısımlar 

tarafından yapılır. Her türlü ambalaj ve alışveriş torbaları teneke ve etiket baskıları 

bu teknikle yapılır [Tepecik, 2002]. Kıymetli kâğıt ve evraklarda kullanılan UV 

güvenlik mürekkebi baskısında bu baskı yöntem ve tekniği uygulanır. 
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Yaldız Baskı tekniği 

Günümüzde yaldız baskısı boya malzemeli ve folyo malzemeli olmak üzere iki 

şekilde yapılmaktadır. Günümüzde matbaacılığın gelişmesi ve madeni parlaklığın, 

yani yaldız baskı tekniğinin fazla beğenilmesinden dolayı bütün baskı unsurların da 

bu teknik fazlaca kullanılmaktadır. Altın veya gümüş renginde yaldız baskısı 

yapılmış etiket, davetiye, kartvizit gibi baskı işleri kullanıcıları arasında ürünün 

kaliteli olduğu şeklinde güçlü bir etki bırakmaktadır bu durum da yaldız baskının 

daha fazla kullanılmasına ve popüler olmasına olanak sağlamaktadır. Metalik 

görünüm efekti sağlayan baskı mürekkepleri, bu baskılarda kullanılan yaldız 

boyalarının altın görünüm efekti, pirinç ihtiva eden pigmentlerle elde edilir. Değişik 

metalik renkler, değişik alaşım oranları ile elde edilebilir. Örneğin: huber firmasının 

serisi olan; Rich Gold 70 kısım bakır / 30 kısım çinko, Rich Pale Gold 85 kısım bakır 

/ 15 kısım çinko, Pale Gold 90 kısım bakır / 10 kısım çinko, Copper 100 kısım 

bakırdan oluşmaktadır. Alternatif olarak, uygun renk pigmentlerinin kombinasyonun 

da alüminyum bazlı pigmentler de hazırlanabilir, ancak bu durumda renk tonundan, 

kullanılmış olan renkli pigmentler sorumludur. Bu türün metalik karakteri oldukça 

yoğun olarak sınıflandırılabilir. Ofset makinesinde baskı talimatları en iyi metalik 

efekt, muntazam ve pürüzsüz bir yüzeye sahip olan kuşe kâğıtlarda elde edilebilir. 

Oldukça yüksek pigment içeriğine ve örtücülüğe sahip olan bu mürekkeplerde, aşırı 

mürekkepleme yapılması ile metalik görünüm efektini arttırmak gereksiz bir işlemdir 

ve tavsiye edilmez. Aşırı mürekkepleme yapmak, bir kural olarak, zayıf istifleme 

karakteristiklerine, uzun kuruma sürelerine ve yetersiz sürtünme direncine neden 

olur[Kansu ve Köse, 2008]. 

Varak (sıcak yaldız baskı) 

Çeşitli cilt baskıları ve özel amaçlı sanatsal baskılar için yaldız varak (tabaka) 

kullanılmaktadır. Kalıp klişe, tipo tekniğine uygun olarak hazırlanır, tipo baskı 

makinesine bağlanır rulo biçiminde varak yaldız boyanın yerini almış olur, baskı 

yapılacak yüzey makineden geçerken özel bir ısıtıcı, klişeyi ısıtır ve varak yaldızın 

üzerine baskı uygular ve  görüntü kâğıt üzerine geçmiş olur [Tepecik, 2002]. 
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Kabartma (gofre) baskı 

Baskıların kâğıt üzerinde yüksek ve kabarık durması için geliştirilen bir baskı 

tekniğidir. Tipo klişe, negatif ve pozitif olarak hazırlanır, kâğıt bu iki klişe arasına 

sıkıştırılır ve kabartma işlemi bu aşamada gerçekleşmiş olur, dişi klişe esnek bir 

yapıya sahiptir, erkek klişe kâğıdın üzerine baskı yaparken, diğerinde kâğıdın arka 

yüzünde olan dişi klişenin içine girer böylece kabartma işlemi gerçekleşmiş olur. 

Görüntü kâğıdın arka yüzünde kabarık bir iz yapar, böylece estetik açıdan daha güzel 

bir görüntü ortaya çıkar [Tepecik, 2002]. 

Termografik baskı 

Islak mürekkebe yapıştırılan özel bir madde kullanılarak uygulanan bir baskı 

tekniğidir. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için bir ısı tatbiki gerekir. Isıtmadan sonra 

bu özel madde genleşir ve kabartma ya da oyma şeklinde bir baskı yapar. Bu metot 

"ucuz intaglio" diye de bilinir [Mirto, 1987].  

2.6.6. Güvenlik sağlayan gelişmiş baskı materyal, yöntem ve teknikleri 

Eşzamanlı motif baskısı (Simultane baskı) 

Malzeme ışığa karşı tutulduğunda birbirine uyan veya birbirini tamamlayan sayfanın 

her iki tarafına da basılmış şekil ve figürlerdir. Bu baskı tekniği sahteciliğe karşı 

etkili bir güvenlik yöntemidir. Bu teknik aynı zamanda “bak-hizaya getir” olarak da 

adlandırılır (See-Through) ve emniyet motifi olarak ta bilinir. Simultan baskı 

makinelerinde ön ve arka zeminlerin aynı anda basılması avantajından faydalanılarak 

ayarlı bir baskının yapılabildiğini gösteren ön ve arka yüzlerde birlikte kullanıp, 

birbirini tamamlayan motif baskısı yöntemidir. Banknotlarımızda kullanılmaktadır. 

Mikro yazı 

Bakıldığında gözle görülemeyecek kadar küçük boyutta örneğin 1 punto (1 

punto=büyük I harfi yüksekliğinin ¼ mm’dir) veya 2 punto  gibi harflerde 

oluşturulmuş aralarında güvenlik özelliği sağlayan unsurlarında bulunduğu yazılardır 

fotokopi ile kopyalanamaz. Genellikle zemin baskı tasarımında, kuşaklarda bolca 
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kullanılır. Bu yazıları banknot, hisse senedi, çek, nüfus cüzdanı ve pasaportlarda 

ofset ve intaglio tekniğinde basılmaktadır. Banknotlarda özellikle intaglio (çukur ) 

baskı tekniğinde basılan, gerek renkli fotokopi, gerekse fotomekanik yollarla sahte 

banknot üretimine karşı önlem olarak çıplak gözle görülemeyen ancak büyüteç 

yardımıyla görülebilen harf ve yazı grubudur. 

Aynı zamanda ekstra küçük baskı olarak da bilinir. (ESP-Ekstra Small Printing) çok 

küçük harflerle yapılmış hat veya şekillerdir. Bu harfler bir büyüteç yardımıyla 

rahatlıkla okunabilir. Örneğin banknotlarda sayfa zemininde sade bir çizgi gibi 

görünen birçok şekil aslında harflerden oluşmuştur [Annual Passport Guide 2000]. 

Giyoş (Guilloche) 

Genellikle pasaportun sayfalarına ve kapak kâğıtlarına basılan kavisli çizgilere 

birbirinin içine geçme şekli verilen çok ince detaylı dekoratif bir görüntüdür. Bu 

desenler "Ornament" veya "figür' olarak da tanımlanmaktadır [Beyaz, 2002]. 

Desen ve renkli resimler 

Desenler ve renkli resimler taklit için önemli engeller teşkil eder. Sahteci para 

üzerindeki renk adedi kadar klişe yapmak zorundadır. Hakiki paralardaki desen ve 

renkli resimler daha canlı ve nettir. Sahte paralar detaylardan yoksun ve düz 

görünümlüdür [Kaymak, 1999]. 

Silkscreen baskı (ipek baskı) 

Uygulanan rengin sanki elekten geçiriliyormuş gibi püskürtüldüğü bir yöntem ve  

kalıp sürecidir. Bir büyüteç yardımıyla bakıldığında görüntü ve harfler noktalardan 

meydana gelmiş gibi görülürler. 
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Hologram  

Holografi üç boyutlu lazer fotoğrafıdır. Hologram orijinal objenin üç boyutlu gerçek 

kaydıdır. Derinlik ve paralaks içerdiğinden, objenin çevresini ve arkasındaki 

objelerin daha da derinlik içinde görülmesini sağlar. Hologram kelimesi Latince 

sözcüklerin bileşiminden oluşur. “Holos” (Tam görüntü) ve “Gram” (Yazılı) 

anlamındadır. Hologram lazer ışın dalgalarının pozitif karışımı ile oluşan üç boyutlu 

kayıttır. Holografinin teknik terimi “Dalga sınırının yeniden yapılanması”dır. 

Hologram doğru ışıklandırma altında, nesnelerin gerçekte olduğu gibi, farklı 

açılardan görülebildiği üç boyutlu görüntülerin tanımlanmasıdır. Bu üç boyutlu 

görsel verilerin kaydedilmesi, depolanması ve tekrar görülebilmesini sağlayan 

işlemler dizisine de "Holografi" denir. Holograma ışıklandırma şartları altında 

bakıldığında, cisimlerin gerçek dünyada olduğu gibi değişik açılardan görülebildiği, 

üç boyutlu görüntüler yansımaktadır. Holografi ise bu üç boyutlu görsel bilgilerin 

kaydedilebilmesi, saklanması ve tekrar kullanılmasını sağlayan işlemleri dizisidir. 

Hologramın kullanım alanları geniştir. Her türlü termoplastik işleme dayanıklı düz 

satıhlarda uygulanabilir. Zaten kullanılan malzemenin yapısı plastik esaslıdır. 

Uygulandığı ürünün değerinde artış sağladığı gözlenmekte ve tüketici üzerinde 

ürünün "kaliteli, lüks, değerli" olduğu imajını yansıtmaktadır. Pozitif etkilerinin yanı 

sıra sağladığı güven ve sahtecilik durumunda sahtesi ile benzerinin kolay ayırt 

edilememesi gibi nedenlerden bir o kadarda riskli bir unsurdur. Holografi normal 

fotoğraf tekniğinden bazı farklılıklarla ayrılır. Her ışık dalgasının üç özelliği vardır: 

Dalga yüksekliğiyle tanımlanan şiddeti, dalga boyu uzunluğuyla tanımlanan rengi ve 

doğrultusudur. Gümüşlü levha üzerine çekilen ve siyah beyaz fotoğraflarda, ışıktaki 

şiddet değişiklikleri kaydedilirken, renkli fotoğraflarda dalga boyu değişiklikleri de 

kaydedilir. Hologramdaysa, ışığın şiddetiyle birlikte, ışık dalgalarının doğrultusu da 

kaydedilerek bir cismi üç boyutlu görmemiz sağlanır. Bu, tek renk hologramlar için 

geçerli olsa da renkli hologramlar için ışığın her üç özelliği de kaydedilir. Üç boyutlu 

bir görüntü elde edebilmek için, kaynaktan yayılan ışığın fotoğrafını çekmek 

gerekiyor. Işığın hareket eden ve bu sırada çeşitli tepe ve çukur noktaları oluşturan 

dalgaları bir an için dondurulup fotoğraflanabilirse, ışığı yansıtan cismin üç boyutlu 

özelliklerini taşıyan dalga örneği yeniden oluşturulabilir. Bu noktadan hareket 
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edilerek, cisimden yansıyan lazer dalgalarının genlikleri ve fazları kaydedilip 

hologram elde edilebilir [Yılmaz, E,.2008] 

    
Resim 2.10. Holografik farklı uygulamalar  
 

Hologram nasıl yapılır? 

Hologram, büyük sabit masalarda lazer, mercekler, aynalar ve diğer optik 

düzeneklerle yapılır. Masa herhangi bir hareketi engelleyecek bir titreşim izolasyon 

sistemi üzerine oturtulmuş bir yapıdan oluşur. Hologram ışın dalgalarını 

kaydettiğinden, ışık dalga uzunluğunun bir çeyreği kadar küçük bir hareket bile, bir 

hologramı bozar. Bir hologram yapmak için lazer ışını ikiye ayrılır. Lazer ışınının bir 

parçası objeyi aydınlatır, sonra sekerek objenin önündeki film veya plakaya vurulur. 

Referans ışını olarak adlandırılan diğer lazer ışını aynalar ve merceklerle filmi 

aydınlatması için yönlendirilir. İki lazer ışını film üzerinde karşılaşınca yapıcı bir 

şekilde karışıp hologramı kaydederler. Lazer ışınlarının bu yapıcı karışması sahile 

doğru hareket eden okyanus dalgalarına benzer. Doğru olarak buluşan iki dalganın 

çarpışması sonucu dalga boyu yükselir ve büyür. Hologramda bu dalga holografik 

filme yansıtılır. Bundan sonra siyah beyaz fotoğraf gibi holografik film laboratuvarda 

banyo edilir. İşlem bitip kuruduktan sonra hologram görülmeye hazırdır. Bu bir dizi 

işlem lazer görüntülü bir "master" hologram olarak sonuçlanır. Beyaz ışıkta görülen 

hologramlar iki aşamalı bir süreçte oluşturulur. Önce lazer görünümlü master 

hologram yapılır. Daha sonra masterdaki imajın yansımasından ikinci bir hologram 

yapılır. Bu hologram beyaz ışıkta görülebilir.  
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Resim 2.11.Değişik hologram etiketleri ve uygulamaları 
 

Hologram çeşitleri 

• 3D (3 boyutlu): orijinal objeler veya küçültülmüş/büyütülmüş modeller içerir, 

gerçek cisimle benzeri görüntü verir. 

• 2D/3D: 3D gibi derinliğe sahip olan ve bakış açısı değiştiğinde tayf renkleri 

değişen hologram tipi. Bunlarda düş bir grafik motif (çizim, logo, şekil) ön 

plandadır. 

• 2D: Çeşitli resim bölümlerinde renk değişimi vardır fakat derinlik yoktur. 

Özellikle dekorlar, yazılar ve basit grafiklerde kullanılan hologram tipidir. 

• Saçılım ağı (Diffraction Grafings) hologramları: Bu tür hologramlar, gerçek 

görüntü vermezler. Ancak çok ilgi çekici prizmatik şekiller yaratırlar. Değişik 

açılardan gökkuşağı etkileri oluştururlar. 

• Stereogramlar (Multiplex): Çok boyutlu etki oluşturmak için holografik proses 

uygulanan, hareket içeren hologramlardır. Hareketli cisimler, özel efektler ve 

bilgisayar grafikleri Stereogramlar oluşturmak için kullanılabilir. 

• İnteraktif hologram: Çift pozlandırma yoluyla üretilen hologramlarda bakış açısı 

yatay değişikliğe uğradığında farklılık meydana gelmektedir. Aynı objede farklı 

(içerde/dışarıda, açık/kapalı) hareketler görülmektedir. 

• Entegral hologram: Motifler normal ışıklandırmada bir film kamerası ile çekilir 

ve bölümler halinde yüzlerce bireysel resim parça parça lazer tekniği ile bir 

master hologram oluşturulur. 

• Empülsiyon hologramlar: Bu hologramlarda hareketli objelerin veya canlıların 

çekimi yapılabilmektedir. Bu hologramın yapımıda kullanılan flaş süresi 1/1 000 

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.hlhologram.com/images/hologram_sticker_roll.jpg&imgrefurl=http://www.hlhologram.com/Hologram_Sticker_in_roll.htm&h=400&w=586&sz=99&hl=tr&start=15&sig2=fJ5Q8N1egkww7L8ZzokyBw&tbnid=VkcQO0Ku6XvsqM:&tbnh=92&tbnw=135&ei=-6VvSN_5NIiC7gXM8t32Aw&prev=/images%3Fq%3Dsecurity%2Bhologram%26gbv%3D2%26hl%3Dtr%26sa%3DG
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000 saniye olabilmektedir. Bu tip hologramlar ancak özel ihtisaslaşmış laboratuar 

larda gerçekleştirilebilmektedir.  

 

 
Resim 2.12. 50 Euro etiketinden büyütülmüş hologram  
 

Kinegram 

Ülkemizde sadece emniyet sahalarında kullanılan özel mikro strüktürlü hologram 

tipidir. Her ne kadar bu güne kadar var olan bir standardına rastlanmasa da hologram 

da olduğu gibi Kinegram da taklit edilmezliği sağlamak için üretilmiştir. Seyahat 

belgelerinde, vize pullarında veya aynı zamanda fotoğrafın güvenliği için kenarı 

fotoğrafın üzerine gelecek şekilde fotoğraf üzerine de yerleştirilmiştir. Bir 

kinegramın karakteristiği, hareket efekti uyandırabilme ve resimleri yüksek 

parlaklıkta verme imkânlarının olmasıdır [Beyaz,2002]. 

Kinegramlar sıcak mühür yöntemiyle renklendirilir ve hologramdan daha pahalı 

güvenlik unsurlarıyla donatılmıştır Kinegram da bir nesne bir müddet ışın 

salma/ışınlama sonucu değil, aksine arzu edilen resim bir bilgisayar yardımı ile 

oluşturulur [Annual Passport Guide, 1999-2000]. 
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Kinegram üretiminde sayısal optik efektler üretmek mümkündür ve sonsuz sayıda 

grafik konfigürasyonlar, harf ve semboller, hatlar, logo tipler, figürler ve portreler 

elde edilebilmektedir [Pem, 1992].  

 

Resim 2.13. Bir kinegramın değişik açılardan görünümü  
 

Retro-reflektif lamine 

Odaklanmış (konsantre, dik) ışık altında laminenin içinde görülebilen şekillerdir.       

Bu şekil yazılarda normal bir ışık kaynağı altında veya gün ışığında görülmezler.  

2.6.7. Nüfus cüzdanlarının güvenlik özellikleri  

Ülkemizde kullanılan Nüfus cüzdanları malzeme ve güvenlik özellikleri bakımından 

kolay sahtelenebilir nitelikte değildir. Her ne kadar  banknot ve pasaport kadar 

güvenlik özellikleri taşımasa da giyoş ve baskı tekniği özellikleriyle itibariyle 

scannerden taranarak birebir sahte kalıpların oluşturulması ve orta ölçekli bir 

matbaada sahtesinin aslına yakın biçimde çoğaltılması zordur. Ancak materyale 

kazandırılan güvenlik özelliklerinin kısıtlı kalması nedeniyle kalpazanlığın dışında 

sahte belge üretiminde tıpkı sahte diplomalarda olduğu gibi ön sıralarda yer aldığı 

basında çıkan haberlerden de anlaşılmaktadır. Nüfus cüzdanlarına malzeme 

güvenliğinin dışında kazandırılan çok önemli bir güvenlik özelliği daha vardır. Bu da 

vatandaşlık numarası olarak belirlenen ve her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için tek 
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olan bu numara 11 haneli  sayıdan oluşan T.C. Kimlik numaralarıdır. Bu numara 

sırası yine her nüfus cüzdanında farklı olan seri numarasının alt kısmında yer 

almaktadır. Erkekler için mavi, bayanlar için pembe renkte aynı desen ve güvenlik 

özellikleriyle tasarlanan ve tek yapraktan oluşan 7x9,5 cm ebatlarındaki nüfus 

cüzdanlarında yer alan T.C. Kimlik numaralarının çok önemli diğer bir özelliği daha 

vardır ki bu da ülkemizde vatandaşa ait kayıt bilgilerine erişimi tek bir numara 

altında toplamayı amaçlayan ve “MERNİS” projesi adı altında vatandaşa ait  birbirini 

doğrulayan kayıt bilgilerine erişim mekanizmasıdır. Mernis projesi kapsamında son 

günlerde kart güvenliğini azami ölçüye çıkarmayı amaçlayan T.C. Kimlik Kartlarının 

yerine Ulusal Kimlik kartları araştırmalarına yönelinmiştir. Ulusal kimlik kartları 

uygulamasında sağlanması amaçlanan güvenlik özellikleri, Mernis projesi 

açıklandıktan sonra incelenmiştir. 

 

2.6.8. Banknot, kıymetli kâğıt ve belgelerde geçmişten günümüze uygulanan 

güvenlik yöntemleri 

Semboller ve mühürler ve uygulandığı belgeler 

Kıymetli kâğıt ve belgelerde geçmişten günümüze en yaygın kullanılan güvenlik 

unsurlarının başında sembol ve mühürler gelir. Sembol, kendisinden başka bir 

realiteye dikkat çeken, bir şeyin yerine geçen veya onu tasvir eden bir nesne, bir fiil 

veya insanlar tarafından yapılmış herhangi bir işarettir. bir başka yaklaşımla, insan 

düşüncesinde görünemeyen bazı şeyleri, onunla ilişkisi nispetinde görülebilir bir 

şekilde tasvir eden şeylerdir [Atasağun, 2001].  

Türk Dil Kurumu resmi sitesinden yapılan sorgulamada ise mühür; bir kimsenin, bir 

kuruluşun adının veya unvanının tersine kazılı bulunduğu, metal, lastik vb.den 

yapılmış araç, damga, kaşe olarak açıklanmaktadır. 
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Resim 2.14. Çeşitli mühür örnekleri  
 

Belge sahteciliğine karşı uygulanan en önemli yöntemlerden biride mühür uygulamasıdır. 

Çok yakın bir tarihe kadar (1980) ülkemizde özellikle okuma yazma bilmeyenler imza 

yerine mühür kullanmışlardır. Bu yöntemde en büyük sorun mührün korunması ile 

ilgiliydi.  Bakır tunç karışımı bir materyal üzerine kişinin adı soyadı veya adının baş harfi 

ile soyadının mühür üretimi yapan kişilerce kazınması yöntemiyle elde edilen kişisel 

materyalin o günkü şartlar altında aynen kopyasının yapılması imkânsızdı. Yine günümüz 

şartlarında da asit indirgeme yöntemiyle sahtesinin yapılabilmesi oldukça zordur bu 

yöntemle üretilen sahteleri incelemede kolay tespit edilebilir. Ancak teknolojinin 

gelişimiyle ortaya çıkan imkânlar bu şartları ortadan kaldırmış, lazer teknolojisiyle 

istenilen malzeme üzerinde çok hassas kesim ve oyma işlemlerini yapabilmesi 

mümkün hale gelmiş ve güvenlik durumu bir o kadar da azalmıştır. 

Osmanlı İmparatorluğunda resmi kişilere (özellikle kadılar) özgün bu mühürlerden 

yapılır, birer örnek baskıları aşağıda örneği görülen (Resim: 12) bir nevi kütük olarak 

adlandıracağımız kayıt defterlerinde sahtecilik durumunda karşılaştırması yapılmak 

üzere saklı tutulurdu.  

Yine Osmanlı İmparatorluğunda devletin resmi işlerinde kullanılan mühürlerin temiz 

basılmış örnekleri sahtecilik durumunda karşılaştırılmak üzere toplu halde kayıt 

altında tutulmakta idi mühürlerde de aynısını kopya etme imkânı derinlik verme 

açısından teknolojik yöntem ve imkânlar sınırlı, birebir aynısını üretmek mümkün 

değildi dolayısıyla sahte mühür baskısı biraz dikkatli bakmayla gerçeğinin örnek 

baskısından rahatça ayırt edilebiliyordu. 

Mühürde sahtecilik olayı, tarihin her döneminde ve pek çok alanda rastlanılan bir 

durumdur. Bu alanlardan bir tanesi de, özellikle mahkemelik davalarla ilgili olmak 

üzere hukuktur. Bunun içindir ki, bugün olduğu gibi geçmişte de çeşitli önlemler 
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alınmıştır. Bunlardan bir tanesi de, bugün İstanbul Müftülüğü Meşihat Arşivi’nde 

bulunan, Osmanlı dönemine ait 13 defterlik “Mühür Tatbik Defterleri”dir. “1320 

(1903) Senesinden Beri Anadolu Kuzâtının (Kadılarının) Tatbik Mühürlerine 

Mahsus Defterdir” adını taşıyan bu defterlerde, alfabetik sıraya göre dönemin 

vilayet, liva (sancak) ve kazalarında görev yapan kadıların, hâkim ve yargıçların 

resmî belgelerde kullandıkları kişisel mühürlerinin birer örneği yer almaktadır. 

Kuşkulu bir durum ortaya çıktığında, belgelerdeki mühürler uzmanlarınca bu 

defterlerdeki örneklerle karşılaştırılmak suretiyle söz konusu belgelerin sahte olup 

olmadığına karar verilmekteydi. 

  

Resim 2.15. Osmanlıca kişisel mühür örnekleri 
 

 

 
Resim 2.16. 1320 senesinden beri Anadolu Kuzatı’nın (Kadıların) tatbik mühürlerine 

mahsus defterlerden örnek iki sayfa  
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Türkiye’de resmi belge güvenliği ve mühür  

Kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılan resmi mühürlerin hangi birim ve kişilerce 

kullanılacağını, bunların yazı, karakter ve standardının tespit edilmesini ve 

yaptırılmasında ve kaybolmasında uygulanacak esasları belirlemek amacı ile 1984 

yılında bu konudaki uygulanabilirliğini sağlamak amacıyla 234 sayılı kanun 

hükmünde kararnameye dayanarak 08.08.1984 tarihli Bakanlar Kurulu tarafından 

Resmi Mühür Yönetmeliği çıkarılmıştır. 

Resmi mühür  

Resmi mühür; ilgili yönetmelikte belirtilen mercilerce kullanılır. Darphane ve 

Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nce imal ve tescil edilen ve resmi mühür beratı 

ile birlikte kullanılma imkânı olan bir araçtır. 

Damga 

Damgalar her ne kadar başlangıçta mühürlerle aynı amacı taşısa da mühürlerden 

farkı, üretilme biçimleridir. Üretimde metal üzerine asitle indirgeme yönteminin 

kullanılmış olması fiziksel olarak her ne kadar aynı özellikleri birebir yansıtmasa da 

görsel olarak birbirinin aynı olması bakımından önemlidir. Böylece bir damganın bir 

kaç benzeri üretilmiş olur. Bu teknik kazıma yönteminden dolayı mühürlerde 

mümkün değildi. Osmanlı İmparatorluğunda 19. yüzyılın ikinci yarısından 

kullanılmaya başlanan damga örneklerinden bazılarının başlangıcından günümüze 

kadar gelebilen örneklerini aşağıda görebilmekteyiz. 

 

 

Resim 2.17. Osmanlı Bankası damgaları 
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Resim 2.18. Çeşitli damgalardan örnekler 
 

2.6.9. Kıymetli kâğıt ve belgeler için geliştirilen yeni güvenlik yöntemleri, 

görünmeyen yazı fontu  

Microtext adı verilen dijital yazı fontu ile önemli belge ve dokümanların kişiye özel 

şifreleme ve güvenlik önlemleri ile dijital olarak basılabilmektedir. Bu teknoloji, 

nüfus cüzdanı, ehliyet, üniversite diploması, pasaport, tapu, banka çekleri, ödeme 

belgeleri, kurum kimlik kartlarında kullanılarak bu belgelerin sahtelerinin üretiminin 

önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Microtext yazı ve baskı fontu bilim adamı Reiner 

Eschbach tarafından geliştirilmiştir. 0,25 milimetre büyüklüğündeki dijital yazı ve baskı 

fontu Microtext ile 100 sayfalık bir kitap içeriği, 1 sayfa A4 sayfa kâğıdının üzerine 

aktarılabilmektedir. 

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Xerox, banknot, çek gibi değerli kâğıtların 

baskısında ihtiyaç duyulan flöresan mürekkebini kullanmadan, gene ultraviyole ışık 

altında görünebilecek gizli harf, rakam ve simgelerin basılmasını sağlayan  “flöresan 

yazı” adı verilen bir buluş gerçekleştirmiştir. Bu buluşla artık diploma, rapor, banka çeki, 

kimlik kartları gibi belgeler, kâğıt paralarda bulunan yüksek güvenlik standartlarıyla, 

dijital yazıcılarda basılabilmektedir. “flöresan yazı” adı verilen bu teknikte, önemli belge 

ve dokümanların gözle görülemeyen yazı, işaret veya kodlamalarla basılmasını 

sağlamakta ve böylece, ultraviyole ışıkta görülebilen önceden belirlenen kişi veya 

kuruma özel simge ve kodlamalara bakılarak, o belgenin sahte olup olmadığı kolaylıkla 

tespit edilebilmektedir. Araştırmacılar, kâğıt üzerinde bulunan flöresan parçalarının içine 

gizli güvenlik simgeleri yerleştirebileceklerini düşünerek, ultraviyole ışığa tutulduğunda 

kâğıdın flöresan kısımlarının ortaya çıkmasını sağlayan kuru toner kombinasyonları 

keşfettiler. Keşfedilen bu özel toner kombinasyonu ile flöresan harfler ve rakamlar 
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yazmak için kontrastlığı kullanan ve sadece ultraviyole ışıkta görülebilen bir yazı 

teknolojisi geliştirilmiş oldu. Xerox’un flöresan yazı buluşu, özel bir mürekkep veya 

toner kullanmadan, ekstra işlemler yapmadan, önemli belge ve dokümanların gözle 

görülemeyen güvenlik kodlamalarıyla birlikte basılmasını sağlıyor. Xerox’un bu buluşu, 

özellikle şirket rapor ve belgelerinin, finans kuruluşları, kamu kurumları, okullar ve 

üniversiteler tarafından verilen değerli kâğıt ve belgelerin sahtelerinin basılmasını daha da 

zorlaştırması açısından önem taşımaktadır [European-patent-office, 2008]. 

2.7. MERNİS Projesi  

2.7.1. Genel olarak MERNİS  

E-devlet projelerinin başında İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 

Müdürlüğü’nce yürütülen Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) gelmektedir. Bu 

proje, Türkiye’deki tüm vatandaşların nüfus kayıtlarının bilgisayar ortamında 

saklanmasını sağlamaktadır [Eroğlu, 2008]. 

Nüfus hizmetleri, kişinin kimliğine, aile ve vatandaşlık durumuna ilişkin bilgilerin 

saptanması ve kaydedilmesi olarak tanımlanabilir. Kişinin doğumundan ölümüne 

kadar kişisel ve medeni durumuna, uyrukluğuna ve bunlardan gelebilecek 

değişikliklere ait tabi ve hukuki olayların belirlenip saptanması, bu amaçla 

düzenlenmiş kütüklere (özel defterlere) yazılması, korunması ve istenildiği zaman 

ilgililere ve resmi kuruluşlara verilmesine ilişkin hizmetleri geliştirmek kurum için 

büyük önem taşımaktadır [DPT, 2000]. 

Proje güvenilir bilgi desteği ile devletin iş ve işlemlerinde hızın artmasını sağladığı 

gibi uyguladıkları elektronik devlet projelerinin de giriş anahtarı olmuştur. Bu 

kapsamda projenin devamı niteliğinde olan kimlik paylaşım sistemi projesi ile 

birlikte de bilgileri kurumların kullanımına açarak güvenilir, hızlı, verimli bir 

hizmetin yanı sıra kırtasiyeciğin önlenmesi de sağlanmıştır [MERNİS, 2008]. 

• Bu kapsamda Mernis Projesinin genel anlamıyla sağladığı hizmetler şunlardır; 

Nüfus kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılarak ilçe nüfus veri tabanlarının 

oluşturulması ve hizmetin modernizasyonu sağlamak, 
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• Nüfus hizmetlerinin ilçelerde bilişim teknolojileri kullanılarak verilmesini; ilçe 

nüfus veri tabanlarını merkezde bütünleştirilerek merkezi nüfus veri tabanının 

kurulmasını gerçekleştirmek,  

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına birer kimlik numarası verilmesini 

sağlamak, 

• Kimlik numaraları aracılığıyla, kamu ve özel kesim bilişim projeleri arası kişi 

bilgileri alışverişinin, kişilerin biricik tanımlandığı bir alt yapı üzerinde çevrim-

içi (on-line) yürütülmesini sağlamak,  

• Nüfus istatistiklerinin bilişim teknolojileri ile daha sağlıklı elde edilmesini 

sağlamak, 

• Kimlik bilgilerini kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti veren kurumlarla 

paylaşarak hizmet akışını hızlandırmak, güvenilir hale getirmek ve 

vatandaşlarımızın hizmetlerini kolay, hızlı ve güvenilir olarak almasını 

sağlamak, 

• Bürokrasiyi azaltıcı, devletle vatandaşı yakınlaştırıcı bir hizmet güvenliği 

sağlamaktır [Mernis.,NVİ, 2008]. 

2.7.2. Ulusal kimlik kartı 

Kimlik kartı, devletin yetkili organı tarafından vatandaşa kanun çerçevesinde verilen 

ve vatandaşın kamu kurum ve özel kuruluşlarla olan ilişkilerinde kimliğini 

tanımlayan bir karttır. Vatandaş söz konusu kartı kamu ile ilgili olan birçok işlemde 

kullanabilir.  Örneğin, vatandaşın vergi numarası kartı, adli sicili ve acil sağlık 

bilgileri tek kartta  taşınabilir. Ayrıca özel kurum ve kuruluşlar da devlet tarafından 

onaylı bir kimlik kartı sayesinde, kimlik denetleme mekanizmalarını daha rahat 

kurabilirler [TÜBİTAK –UEKAE, 2006] 

Ulusal Kimlik Kartı kullanımının faydaları ise kısaca aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

• Kanun dışı göçlerin ve kaçak işçi çalıştırmanın önüne geçilecektir. 

• Kamu hizmetleri, vatandaşlara daha verimli, hızlı ve kaliteli verilecektir.  

• Güvenlik güçlerinin görevlerini yapmalarına olumlu katkısı olacaktır. 

• Organize suçların takip edilmesinde önemli katkıları olacaktır. 
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• Özel kurumlar devlet tarafından onaylı, her yerde geçerli ve kolay taklit edilemez  

• kimlik kartları sayesinde kimlik denetleme mekanizmalarını daha düşük 

maliyetle ve daha etkin gerçekleşebilecektir. 

• Kimlik hırsızlıklarından dolayı ortaya çıkan usulsüzlük ve yolsuzlukların önüne 

büyük ölçüde geçilerek ekonomik kayıplar ve prestij kayıpları önlenecektir 

[TÜBİTAK –UEKAE, 2006] 

Kimlik kartlarının devletlere verdiği zararlara bir örnek verilecek olursa; 

Kimlik hırsızlığından dolayı İngiltere’de yılda 1.2 milyar pound ekonomik kayba 

sebep olduğu yapılan incelemelerden anlaşılmaktadır [The Identity Project.,2005] 

2.8. Biyometri ve Akıllı Kartlar 

Uzun yıllardır, güvenli erişim, “sahip olunan” (kredi kartı, vb.) ve “kişinin bildiği” 

(şifre, PIN, vb.) kavramları esas alınarak gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde sağlanan 

güvenlik tipleri, PIN numarası kolaylıkla kayıp edildiği, unutulduğu veya 

çalınabildiği için, yüksek güvenlik gerektirecek sistemlerde yeterli olamamaktadır. 

Bunun için daha çok güvenlik gereksinimi olan sistemlerde, bahsi geçen iki unsurun 

yanında, biyometrik kullanımı gerektiren “ne olduğun” unsuru ( bireye ait değişik 

biyolojik özellikleri) kullanılmaktadır. 

Bu alandaki gelişmelere bakıldığında Siemens'in geliştirdiği yeni yazılım sistemi, 

seyahatleri çok daha güvenli hale getirmiştir. Örneğin, Avusturya'nın Graz şehrinde 

bulunan biyometri merkezi'nde geliştirilen "Biyometrik Pasaport Kontrolü" 

sisteminde, pasaport üzerine içerisinde parmak izi ve fotoğraf bilgilerini içeren 

kişisel bilgiler depolanmış küçük bir çip yerleştirilmiştir. Bu çipler pasaport sahibinin 

doğum tarihi ve isim bilgileri gibi kişisel bilgilerinin yanı sıra, sınır geçiş noktalarına 

yerleştirilmiş olan özel tarayıcı ekipmanlar ile okunabilen parmak izi ve fotoğraf 

bilgilerini de bulunduruyor. Seyahat eden kişinin tarayıcı tarafından okunan parmak 

izi bilgileri ve dijital kamerayla anında çekilen fotoğrafı çip içerisinde bulunan 

bilgilerle karşılaştırılarak gerekli kontroller maksimum güvende sağlanmış oluyor. 

Kamera sistemi ile yüz biyometriği ölçülebilmektedir. Bu sistemde kontrol edilecek 



 

97

olan kriterlerden sadece birisi ise her kişide farklı olan gözlerin yüz üzerindeki 

konumunun karşılaştırılmasından oluşmaktadır [ceng. gazi.edu.tr, 2008]. 

2.8.1. Biyometri nedir 

Biyometri: bireyleri birbirinden ayıran ölçeklenebilir psikolojik ve/ya da davranışsal 

karakteristiklerin kimlik tespitinde kullanılan bilgisayar kontrollü sistemler olarak 

tanımlanabilir. Biyometrik sistemler kişinin doğuştan gelen sadece kendisinin sahip 

olduğu ve diğerlerinden ayırt eden fiziksel veya davranışsal özelliklerinin tanınması 

prensibi ile çalışmaktadır. Bu teknolojide parmak izi ve el geometrisinin incelenmesi, 

yüz özelliklerinin karşılaştırılması, ses ve konuşma analizi, iris ve retina 

tanımlanması gibi süreçler yer almaktadır [Alışır, 2008]. 

Biyometrik, tekil olarak bir kişiye atanır ve kullanıcı kimlik doğrulaması esnasında 

kuvvetli bir faktör olarak kullanılır. Biyometrik, parola veya token (işaret, simge) ile 

birlikte kullanılarak kuvvetli ve iki faktörlü (sahip olduğun ve bildiğin) kimlik  

doğrulama gerçekleştirilir. Fiziksel (statik) biyometrik; insan anatomisinin bir 

parçasından ölçülen veriye dayanan bir biyometriktir. Kişiye özgün biyometriklere 

örnek olarak parmak izi, el, yüz, iris ve retina verilebilir. 

Davranışsal (dinamik) biyometri; ise, insan tarafından gerçekleştirilen bir davranıştan 

alınan ölçümlerden çıkartılan veriye dayanan bir biyometriktir. Davranışsal 

biyometriğin başlangıç ve bitiş zamanı vardır. Örnek olarak ses ve imza verilebilir. 

Fiziksel biyometrik, zorlama veya fiziksel engel haricinde değişmemektedir. 

Davranışsal biyometri ise, stress, hastalık, vb. durumlarda değişiklikler gösterir ve 

daha az güvenlidir [TÜBİTAK –UEKAE, 2006]. 

Bu bölümde, akıllı kartlarla ve kıymetli evrak ve belgelerde kullanılması amaçlanan 

farklı fiziksel biyometrik özellikler incelenmiştir.. 

2.8.2. Parmak izi 

En yaygın olarak kullanılan biyometriktir. Herhangi iki insanın aynı parmak izine 

sahip olması yüz milyarda bir olarak tahmin edilmektedir. Bir asırdır kullanılan 

parmak izlerinden, birbirinin aynısı parmak izine rastlanmamıştır. Bir insanın parmak 
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izi, ölene kadar sabit kalmaktadır. Parmak izi görüntüsü dört değişik teknoloji ile 

elde edilir. Bunlar, optik, silikon, termal silikon ve ultrasoniktir. En yaygın olarak 

kullanılan optik teknolojilerdir. Uzun vadede silikon teknolojilerinin yaygınlaşması 

planlanmaktadır. Bununla beraber, parmak izi eşleştirme yöntemleri de 

geliştirilmiştir. Örnek olarak “Henry Classification System” verilebilir. Parmak izi 

üzerindeki durum noktaları alınarak, her bir detay sayı değişkenleri olarak ifade 

edilir. Tipik bir parmak izi 30 ila 40 durum noktası barındırır. Bir çok biyometrik 

sensör, durum noktaları karşılaştırarak eşleştirme yapar. Parmak izi, en büyük 

biyometrik kalıplardan birine sahiptir (250 bytes dan 1000 byte a kadar). Parmak izi 

kalıbı, parmak izinin görüntüsünü içermez, görüntüden elde edilen özellikleri içerir 

ve kalıptan parmak izi elde etmek mümkün değildir. 

2.8.3. El geometrisi 

El geometrisi biyometrik tipini kullanan el geometri sistemleri optik teknoloji 

kullanarak, el topolojisinden elde edilen ana geometrik özellikleri, kişinin kimliğine 

eşleştirir. El geometri teknolojileri kalıpları hazırlamak için değişik ölçümler 

kullanırlar. Bu ölçümler, parmak uzunluğu, el kalınlığı, avuç içi şekli vb. ‘dir. 

Değişik ölçüm alternatifleri kullanıldığı için, akıllı kartlarda kullanılabilecek standart 

bir kalıp mevcut değildir. Genel olarak, bir insanın eli kendine özeldir ve zaman 

içerisinde değişebilecek bir tip değildir. Bu sebeple, kimlik doğrulamada 

kullanılabilir. El geometrisi tarama cihazları, mekanik olarak veya görüntü işleme 

yaparak el geometrisinin görüntüsünü elde eder. Her iki durumda da elin üç boyutlu 

görüntüsü kullanılmaktadır. Uzunluk, genişlik, kalınlık ve alan ölçümleri, yaklaşık 

90 defa yapılmaktadır. Bu ölçümler için, toplam kalıp büyüklüğü 10 ila 20 byte 

arasında değişmektedir[www.bilgitoplumu.gov.tr, 2008]. 

2.8.4. Yüz tanıma   

Sürücü ehliyet belgesinin yayımlanması esnasında kimlik doğrulaması için kullanılan 

bir biyometriktir. Yüz biyometriği, canlı olarak taranmış bir yüzün özellikleri ile 

daha önce kayıt edilmiş özelliklerin karşılaştırmasını yapar. Dijital kamera/video 

kullanılarak tüm yüz görüntüsüne göre yüz tanıma yapılabilir. Ayrıca, yüze ait bazı 
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özelliklerin çıkartılması ve karşılaştırılması ile yüz tanıma yapılabilir. Örnek olarak, 

göz merkezinin kulak altına uzaklığı, göz merkezinin çene ortasına uzaklığı ve yanak 

noktasına uzaklığı, vb. Değişik yöntemler kullanıldığı için, yüz biyometriğinin belirli 

bir tanıma şablonu yoktur. Yüzün değişebilir özellikleri dikkate alınmadığı için (saç 

rengi, saç stili, vb.), bu yöntem birbirine çok benzeyen insanları (ikizler) ayırt 

edemeyebilir. Yüz tanıma sırasında kullanılan kalıplar: özyüz, dalgacık katsayıları, 

lokal özellik analizi ve termogramdır. [TÜBİTAK –UEKAE, 2006] 

Son yıllarda, kişilerin birden çok biyometrik özelliğine dayalı çoğul biyometrik 

sistemler üzerine yapılan çalışmalar yoğunluk kazanmıştır. Çoğul-biyometriğe 

yönelimin temel nedeni, tek biyometrik nitelik kullanılarak geliştirilen doğrulama 

sistemlerinde karşılaşılan çeşitli kısıtlamaların, bir ölçüde kaldırılması çabasıdır. 

1970’li yıllardan itibaren yüz tanım doğrulama probleminin çözümü için yoğun 

çabalar harcanmasına rağmen, bu problem, ifade, poz, aydınlanma gibi yüzün 

görünümünde oluşan değişimlerin yarattığı zorluklar nedeniyle hala tam olarak 

çözülememiştir. Yüz tanımaya yönelik ilk uğraşlar geometrik öznitelikleri temel alan 

yöntemlere dayanmaktadır. 1990’ların başlarından itibaren ise yüzün görünümüne 

dayalı, bütüncül yaklaşımlar yaygınlaşmıştır [Ekenel ve diğerleri, 2004]. 

2.8.5. İris tanıma 

Kullanıcı ile okuyucu arasında yakın temas gerektirmeyen ve kullanışlı olan bir 

biyometri teknolojisidir. İris özellikleri üç adım öndeki bir kameradan 

tanımlanabilmektedir. İris tabakası gözün renkli olan kısmında bulunur ve her insana 

göre farklılık gösterir. Hatta bir insanın her iki gözünün de iris deseni birbirinden 

farklıdır. Bu teknolojide iris deseni dijital bir koda dönüştürülmekte ve 

saklanmaktadır. İris tanıma biyometrik teknolojiler arasında en güvenilir olanıdır. 

[Alışır, 2008] 

Kornea tabakasında meydana gelecek bir hasar dışında, iris değişmez ve korunaklı 

bir bölgede bulunan sağlam bir biyometridir. Parmak izine kıyasla 6 kat daha ayırt 

edici ve belirleyici özellikler barındırır. İris görüntüsü elde etme cihazlarının hem 

kullanımı zordur (Kamera lensinden 15 ila 25 santimetre uzaklığında olunması 
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gerekir, vb.) hem de maliyeti diğer biyometrik veri toplama cihazlarına göre oldukça 

yüksektir. İris şablonu (İris Code), iris örüntüsü demodüle edilerek elde edilir. 

Matematiksel işlem, iris örüntüsünün büyüklüğüne göre değişmez [TÜBİTAK –

UEKAE, 2006]. 

 

Resim 2.19 Aynı kişiye ait 17 yıl aradan sonra iki fotoğrafta iris 
 

İris tanımıyla ilgili gelişen ilgiç bir hikaye ise National Geographic dergisinin 1985 

Haziran’ında yayınlanan bir makalesinde yayımlanmıştır. Korku dolu yeşil gözleriyle 

Afganistan’ın simgesi olan Afgan kızını 17 yıl sonra Tora Bora’da bulunmuştu.          

(Resim 2.19) FBI adli müfettişi Thomas Musheno gerçekten Steve McCurry’nin 

görüntülediği kişinin genç Afgan kızı olup olmadığı konusuna kesinlik kazandırmak 

için, 1984 yılının sonlarında çekilen fotoğraflardaki yüz ve gözleriyle yeni çekilen 

fotoğraflardakini karşılaştırdı. “İkisinin aynı kişi olduğuna yüzde yüz eminim” diyor 

Musheno. Otomatik iris tanıma teknolojisinin mucidi ve İngiltere Cambridge 

Üniversitesi’nde bilgisayar bilimi profesörü olan John Daugman, matematiksel 

açıdan fotoğraflardaki gözlerin aynı kişiye ait olduğunu saptamıştı.  

Dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından Oki, geliştirdiği Mobile İris isimli 

yazılım ile PIN koduna gerek bırakmamaktadır. Mobile İris isimli yazılım, insan 

gözünün tanınmasına ilişkin iris recognition (İris Tanıma) algoritmalarına dayanıyor. 

Tarayıcı, Windows ve Symbian tabanlı smartphone’larda çalışıyor ve dâhili hafıza 

içinde en fazla 200 KB yer kaplıyor. Oki, geliştirdiği iris tanıma teknolojisini Kasım 

2006′da duyurmuştu. İris tanıma teknolojisi insan gözündeki iris tabakasından 
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hareketle yetkilendirme sağlıyor. İnsan gözündeki iris tabakası oldukça karmaşık ve 

benzersiz bir yapıya sahip olduğundan güvenlik açısından taklit edilmeside bir o 

kadar zordur. Bu yüzden iris tanıma yöntemi, güvenlik sistemlerinde yüksek 

seviyede güvenlik sağlamaktadır. 

 

 

Resim 2.20. İris biyometriğini yansıtan göz yapısı 
 

Bu tekniğin avantajları 

• İris ufak olmasına rağmen insanlar arası model değişkenliği muazzamdır. 

Herkesin iris yapısı diğerlerinden farklıdır. 

• İris yapısı doğumdan sonraki ilk birkaç ay içinde gelişimini tamamlar ve ömür 

boyu değişmez. 

• Çevresel şartlardan etkilenmez ve en iyi korunan organlarımızdandır. 

• Kart veya benzer materyaller gibi unutulma ihtimali yoktur. 

• Hızlı tanıma süresi sağlar. 

• Güvenilirdir, kopyalanamaz, taklit edilemez veya başkası kullanamaz. 

• İris üzerindeki 2200 ayırt edici noktadan tanıma yapar. 

• Bu özelliklerden dolayı en yüksek güvenirliğe sahip biyometrik yöntemler gözle 

ilgilenir. Gelişmekte olan iris tarama tekniğinin maliyetinin yüksek olması en 

büyük dezavantajıdır [Alışır, 2008]. 



 

102

2.8.6. Retina biyometriği 

Retina üzerindeki kan damarlarının belirlediği örüntü kişiye özeldir. İris teknolojisi 

ile birlikte, retina en doğru ve güvenilir biyometriktir. İkizler arasındaki retina 

kalıpları bile birbirinden farklıdır. Hastalıklar dışında (katarakt, vb.) retina bir ömür 

boyu kullanılabilir[TÜBİTAK–UEKAE, 2006]. 

2.8.7. Biyometrik teknoloji riskleri 

● Gizlilik sorunları: Biyometrik verinin saklanması ve dağıtılması kanuni açıdan 

sakınca oluşturabilir. Verinin farklı amaçlarla kullanılması ve veriyi toplayan kurum 

dışında farklı bir kurumda kullanılması riskleri mevcuttur. Biyometrik sistemler ile 

birlikte düşünülen akıllı kartlar, biyometrik verinin güvenli bir şekilde saklanmasını 

sağlayan ortamlar gibi düşünülmelidir. 

● Kişisel, kültürel ve dini sorunlar: Biyometrik verinin sağlanması aşamasında, 

kişisel, kültürel ve dini sebeplerden dolayı, kişiler örnek vermeyi kabul 

etmeyebilirler. Parmak izinin polis kayıtlarında değerlendirilme ihtimaline karşı, 

kişilerde hassasiyet oluşabilir. 

● Tüm kullanıcılar için uygunluk: Bir toplumda yüzde 1 ila 3 arasında, herhangi bir 

biyometrik veri vermeye müsait olmayan kişi mevcuttur. Fiziksel olarak engelli olan 

kişiler biyometrik veri veremeyebilir. Bu durumda sistemin değişik senaryolar için 

alternatifler üretmesi gerekmektedir. 

● Tekrardan yayımlanmak riski: Herhangi bir sebepten, biyometrik verisi ele 

geçirilen bir kişi için, aynı verinin kullanılması mümkün değildir. Kullanıcının 

sisteme tekrardan tanıtılması ve yayımlanması gerekmektedir. Bu duruma düşmemek 

için, biyometrik eşleştirme yapılan ortamlarda, alınan canlı örnek ile kalıp 

karşılaştırması akıllı kartta yapılmaktadır veya eşleştirme yapan cihaz kurcalayamaya 

karşı hassas olacak şekilde tasarlanmaktadır. Ağ üzerinden iletilen biyometrik veriler 

ise özel olarak şifrelenmektedir. 90 bit anahtarla yapılan simetrik şifreleme uzun bir 

süre veriyi koruyacaktır. Kurum, biyometrik kullanımın gerekliliğini belirledikten 

sonra, bir sonraki aşamada biyometrik tipi seçme ve bu seçim esnasında hangi 

kriterleri kullanma sorularını yanıtlamaktır. Aşağıdaki listede kriterler biyometriklere 
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göre belirtilmiştir. Parmak izi Maliyeti düşük, uygun ve müdahale edilemeyecek bir 

biyometriktir. 

2.8.8. Biyometrik ölçüm araçlarının karşılaştırılmaları 

●  Parmak izi: Maliyeti düşük, uygun ve müdahale edilemeyecek bir biyometriktir. 
 
● El geometrisi: Doğru ve müdahale edilemeyecek bir biyometrik tipidir. Ancak, 

akıllı kartlarda herhangi bir standart şablon mevcut değildir. 

 ● Yüz tanıma: Video/dijital kamera kullanılarak temin edilir. Ancak, akıllı kartlarda 

herhangi bir standart şablon mevcut değildir. 

● İris: Çok güvenilir, sağlam ve müdahale edilemeyecek bir biyometrik tipidir ancak 

şablon oluşturma aşaması zahmetlidir. 

●  Retina: Çok güvenilir ve sağlam bir biyometriktir ancak görüntü alma esnasında 

müdahale edilebilir. 

●  Ses tanıma: Ses, telefonla yapılan işlemlerde doğrulama amacıyla kullanılabilen 

uygun bir biyometriktir. Ancak, ses tanıma sırasında ses taklit edilebilir veya 

değiştirilip kullanılabilir. 

●   İmza: Daha çok dokümantasyonda kullanılan ucuz bir biyometrik çözümdür.  

2.8.9. Barkod 

Barkodun tanımı ve işleyişi 

Barkod, koyu renkte (genellikle siyah) ve değişik kalınlıktaki çizgilerin yan yana 

getirilmesi, aralarında boşluklar oluşturularak numaralandırma ve bu numaraların 

mamul ve mamul gruplarına (kutu, paket) basılması işlemidir. Barkodla kodlama 

işlemi, çizgilere ve bu çizgiler arasındaki boşluklara göre yapılır [Bodnar., Hopwood, 

1998]. 

Barkod çizgileri, mamul ile ilgili açıklamalar içermeyip, sadece bilgisayarın 

anlayabileceği bir dille mamulün numaralandırılmasıyla ilgilidir. Bu bakımdan 

herhangi bir mamule ilişkin bilgiye ulaşmak için öncelikle mamul verilerinin 

yazılıma girilmesi gerekir. Görüldüğü gibi barkod, ürünle ilgili hiçbir bilgiyi 
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içermemekte, fakat ürünle ilgili tüm bilgilere çok hızlı bir şekilde erişmeyi 

sağlamaktadır [Özkan, 2004]. 

Barkod kullanmanın yararları: 

Barkod teknolojisi kullanmanın en büyük yararlarından birisi kullanıcı hatalarını 

azaltmaktır. Barkod okuyucular çok nadir durumlarda hata yapabilirler, bu bakımdan 

yanlış bilgi girişi elimine edilir. Klavyeden yapılan veri girişlerinde yüzde kaç hata 

yapıldığı konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Çünkü klavyeden yapılan veri 

girişinde operatörün uzmanlığı ve iş yoğunluğu da etkili olmakta ve hata payını 

etkileyebilmektedir. Kaba bir ölçü vermek gerekirse, yapılan çeşitli çalışmalarda 

klavyeden yapılan veri girişindeki hata payının yüzde bir ile üç yüzde bir arasında 

değişebileceği ifade edilmektedir. Barkod uygulamasıyla üç yüzde birlik hatanın 3 

milyonda bire [Alptürk, 2002], yüzde birlik hatanın ise 10 milyonda bire düştüğü 

vurgulanmaktadır [Neuenschwander ve diğerleri, 2003]. 

Barkod standartları 

Dünyada kullanılan çok sayıda barkod standardı bulunmakla birlikte en sık 

kullanılanları aşağıda incelenmiştir[Alptürk, 2002]. 

Sadece nümerik karakter kabul eden barkod standartları 

● EAN (European Article Numbering):  Kendi içinde çeşitli standartları bulunan 

EAN, perakende ve uluslararası alanlarda en çok kullanılan standarttır. Tümüyle 

nümeriktir ve 13 haneden oluşur. İlk üç hane ülke kodu, sonraki dört hane firma 

kodu, sonraki beş hane ürün kodu ve son hane kontrol kodunu gösterir. Bunu şu 

şekilde göstermek mümkündür: 

Ülke Kodu  Firma Kodu  Ürün Kodu Kontrol Kodu 
    XXX        XXXX         XXXXX       X 

EAN rasgele kullanımlı bir kod değildir. Ülkemizde EAN kodu Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde bulunan Milli Mal Numaralandırma Merkezine 

yapılacak başvuru ile alınmaktadır. Türkiye’nin uluslararası bayrak kodu 869 olup, 
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bazı mamullere ilişkin istisnalar dışında ülkemizde üretilen mamullere ilişkin barkod 

numarası 869’la başlamaktadır [Özkan,2004]. 

● UPC (Uniform Product Code) : Bu standart ilk geniş uygulamaya sahip barkod 

standardıdır. Yukarıda bahsedilen EAN standardı, UPC standardının bir ürünüdür. 

Bu standart 10 nümerik haneden oluşur. İlk beş hane firma kodu, sonraki beş hane 

ise ürün kodunu ifade eder. Bunun dışında UPC kodunun UPC-A ve UPC-E olmak 

üzere iki türü Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yaygın olarak 

kullanılmaktadır. 12 nümerik karakterden oluşan sabit uzunluğa sahip bir barkod 

tipidir. UPC-E ise 8 nümerik karakteri kodlayan UPC-A’nın sıkıştırılmış bir 

versiyonudur [Alptürk, 2002]. 

● Pharmacode: Bu standart ilaç sanayiinde paketleme kontrol sistemlerinde 

kullanılmaktadır. Sadece nümerik bilgileri 1 ile 8190 arasındaki sayılar ile 

kodlamaktadır. 

● Interleaved 2 of 5: Bu standart sadece nümerik karakter kodlamasına sahiptir ve 

kodlamada kullanılacak karakter sayısı çift sayıya denk gelmelidir [Özkan, 2004]. 

Numerik ve alfabetik karakterli barkod standartlarına örnek 

● Code 39: Bu standart alfanümerik kodlamaya müsait bir standarttır. 16 büyük harf, 

10 rakam ve 7 özel karakter kodlamasına göre tasarlanmıştır. Açık ve basit bir 

kodlama yapısına sahip olup, barkod okuyucular tarafından kolaylıkla okunabilir 

niteliktedir ve diğerlerine göre uzunluk olarak daha fazla yer kaplar. Başlangıç ve 

bitiş karakterleri yıldız işaretlerinden oluşur. 

● Code 93 (Extended) : Bu standart code 39 ile aynı yapıya sahiptir. 

Bütün karakterlerin kodlanabildiği barkod standartlarıa örnek 

● Code 128: Alfanümerik kodlamaya sahip bir standarttır. Code 128 ürün kodu 

dışında, barkod içinde farklı bilgilerin tutulması amacıyla oluşturulmuştur. Bu 

standartla ürünün ağırlığı, üretim tarihi, ölçüm sonuçları, lokasyon ve raf adresi gibi 
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bilgiler tutulabilir. Code 128 ile ürünün özelliklerini veya farklı bilgilerini barkod 

olarak basmak mümkündür [Özkan, 2004]. 

2.8.10. İki boyutlu barkod  

Barkodlar, bilgisayara girilen verilere kolay erişimin sağlanması amacıyla 

geliştirilmiştir [Burke, 1990]. Ancak başka amaçlar için de kullanılmaktadır. 

Günümüzde bir boyutlu (1D) barkod teknolojisi pek çok belgede kullanılmaktadır 

[Şahin, Hoşcan, 2003]. Bunun yanında artık 2 boyutlu (2D) barkod teknolojisi de çok 

sık kullanılmaya başlanmıştır. Bunun çeşitli nedenleri olmakla birlikte bazı önemli 

nedenleri şu şekilde açıklanabilir: Bir boyutlu barkodların yaygın kullanımıyla 

çözümlenmesinin ve yeniden üretilmesinin kolay hale gelmesi [Palmer, 1995]. 

  Kodlanacak bilgilerin artması nedeniyle, bir boyutlu barkodların kapasitelerinin söz 

konusu bilgileri kodlamaya yeterli gelmemesidir [Lee, 2003]. Dünyada ehliyetlerin 

üzerinde 2 boyutlu barkod kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye’de ise geçtiğimiz 

aylarda İlaç ve eczacılık genel müdürlüğü bir duyuru ile bu standardın ilaç 

sektöründe kullanılacağını bildirmiştir. (Beşeri tıbbi ürünler tanımlama ve barkod 

uygulama kılavuzu) Pek çok iki boyutlu barkod teknolojisi bulunmaktadır. Bunların 

en çok bilinenleri, Qr Code, PDF417 veya Datamatrix gibi kulanım ve yaygınlığına 

göre sıralanabilir. Bir boyutlu barkodlarda olduğu gibi iki boyutlu barkodlarda da 

birçok sembol tipi bulunmaktadır. Bunlardan en çok kullanılanı Symbol 

Technologies tarafından 1990 yılında geliştirilmiş olan PDF417 sembolojisidir 

[Alabay, 2004]. Barkod sembolojilerin birbirlerinden farklı yönleri bulunmaktadır. 

Ancak en yaygın olanı PDF417 sembolojisidir [Pegasus Imaging, 2007]. 

 
Şekil 2.5. 2 Boyutlu barkodun açılımı 
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PDF417 yüksek yoğunluklu 2 boyutlu barkod sembolojisi olup temelinde birçok 

daha küçük barkod sembol yığınlarını içerir. 255 ASCII karakter setini şifreleyebilir. 

PDF kısaltması Portable Data File kelimelerinin baş harflerinden elde edilmiştir. 

Yapısı gereği 2755 karakteri tek barkodla şifreleyebilmektedir. PDF417 veri 

sıkıştırma, hata bulma ve düzeltme ve sembollerin çok kapsamlı ölçü ve görünümünü 

destekler. PDF417 birçok kod dizisini (küçük çizgi çubuk ve boşluk biçimlerini) 

içerir ve bunları gruplar, birleştirir ve sembolün tamamının basılmasını sağlar. 

Ayrıca PDF417 sembolojisinde etiketin üzerindeki çizilmelere silinmelere karşı bir 

hata toleransı da geliştirilmiştir. Kodlamada birden fazla satırdan oluşmakta olup (en 

az 3 en çok 90) ve her satırda 1 ila 30 karakter kodlayabilmektedir. Her satır 

'codeword' adı verilen bir kod ile başlayıp bitiyor. Her codeword 4 karakter ve 4 

boşluktan oluşmaktadır.  

 
Şekil 2.6. İki boyutlu barkodta datalar 
 

PDF417, kod 17 modüle genişliğinde çizgi çubuk ve boşluk biçimlerinden oluşur. 

Modül yüksekliğini, genişliğini veya tüm sembolün oranını kullanıcı belirleyebilir. 

PDF417 sembolü en az 3 sıra ve her sırada 30 kod karakterinden 90 sıra karaktere 

kadar çıkabilir ve maksimum her sembol 928 kod karakteri içerebilir ve fotoğraf, 

parmak izi, imza, yazı, sayı ve grafikleri saklayabilir [Brighan, 1995].  
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Resim 2.21.  İki boyutlu barkodun uygulandığı kimlik kartları 
 

PDF417 ve diğer iki boyutlu barkod teknolojilerinin en önemli özelliği, çeşitli 

bilgileri kodlayarak, o bilgilerin üzerinde bulunduğu belgelerin kolay 

kopyalamamasını sağlamasıdır [Nelson, 1994].  

Barkod teknolojisi bir çok ülkede ehliyetlerin veya kimlik belgelerinin 

kopyalanmasını zorlaştırmak için kullanılmaktadır.(Resim 2.21.) Bunun yanı sıra, 

fotoğraf, parmak izi, imza, yazı, sayı ve grafikleri saklamak amacıyla da geliştirilmiş 

olması gelecektede tercih edilen yöntem olacağına işarettir. Ayrıca son yıllarda 

endüstrinin yanında ilaç sektöründe de kullanıldığı bilinmektedir.  
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MATERYAL ve METOD 

Bu bölüm; anket uygulaması, grafolojik deney (el yazısı ve imza tutarlık deneyi), 

örnek model tasarımı, belgelerin kopyalanmasına karşı PDF417 iki boyutlu yüksek 

yoğunluklu barkod uygulaması ve Web sayfasında Örnek belge sorgulama modeli 

önerisinden oluşmaktadır. 

3.1. Anket Uygulamaları 

Anket çalışması 2 aşamalı olarak düzenlenmiş, alınan verilerin karşılaştırmaları 

yapılarak, bu alanda güvenlik özellikleri bakımında en fazla eksiği bulunan belge 

türleri belirlenmiştir.  

3.1.1. Anket 1 : Kıymetli kâğıt ve belgelerin güvenlik özellikleri 

Anketin amacı 

Birici ankette ülkemizde kullanılan kıymetli kâğıt ve belgelerin güvenlik 

özelliklerinin karşılaştırılması yapılmış, aralarından örnek olarak tespit edilen 

banknot, pasaport, nüfus cüzdanı, çek ve diplomanın güvenlik özelliklerinin 

yeterliliği konusunda aynı alanda farklı uzmanlığı olan kişilerin görüşleri alınmıştır. 

Uygulandığı tarih aralığı 

Bu anket çalışması 2 Mart-17 Aralık 2007 tarihleri arasında, tespit edilen ve görüşme 

yapılabilen alanında uzman16 kişiyle yapılmıştır. 

Ankete hedef grubun seçimi ve anket soruları 

Anketlere verilen cevaplar ise dört alanda gruplandırılarak aşağıdaki Çizelgede 

verilmiştir. Bunlar; 

1. grup (6 kişi ) : Belge inceleme uzmanı 2. grup (4 kişi ) : Akademik personel 3. grup 

(4 kişi ) : Tasarım ve üretimde görev alan teknik personel, 4. grup (2 kişi) :  Hukukçu 

ve bilirkişiden oluşmuştur. Bu alanda çalışan uzman personel anket sorularının 

cevaplarına temkinli yaklaşmış, özellikle belge inceleme alanıyla ilgili olanlar ankete 
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sözlü cevap vermekle yetinirken bir çoğu kişisel bilgilerinin gizli kalması koşuluyla 

görüşlerini kendi el yazısı ile açıklamıştır. Ayrıca bu tezin özelliği olarak bu alandaki 

birçok bilgi ve teknikler, her ne kadar gizli kalması gereken bilgiler olsa da özellikle 

bu alanda yapılmış bilimsel araştırma, yazılar ve internet ortamındaki yayınlanmış 

bilgileri değerlendirilmiş, konunun hassasiyeti göz ardı edilmemiştir. 

12 ay süren anket çalışması, Ankara, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Malatya ve Konya’da 

alanında 16 kişi ile yapılmış, anket soruları Ek-1’de verilmiştir. Anket uygulanan 

kişilerin yaş, cinsiyet, eğitim ve görev profilleri çizelge 3.1.’de gösterilmiştir. 

Çizelge 3.1. Anket-1’e katılanların yaş, cinsiyet, eğitim ve görev profilleri 

Yas Cins Eğitim Meslek Görev 
64 e 4 Basım Mühendisi Güvenlik mürekkebi üretimi 
48 e 4 Kimyacı- matbaacı Öğrt. Görevlisi 
77 e 4 Matbaa Mühendisi Emekli 
71 e 3 Emekli Astsubay Muhtar 
47 e 4 Kriminal Uzmanı Emekli polis 
48 e 4 Kriminal Uzmanı  Emekli Polis Grafolog 
27 k 4 Hukukçu Savcı 
40 e 4 Öğretim Üyesi Matbaa Eğt. Böl. Bşk. 
54 e 4 Öğretim Üyesi Adli Belge inceleme uzmanı 
46 e 4 Öğretim Üyesi Hologram uzmanı 
50 e 4 Mühendis güvenlik materyalleri üretimi 
52 e 4 Belge İnc. Uz. Resmi   
65 e 4 Öğrt. Üyesi Grafoloji uzmanı 
36 k 4 Belge İnc. Grafolog Resmi 
48 e 3 Kıymetli kâğıt basımı Emekli matbaacı 
49 e 4 Grafik tasarımcı kıymetli belge tasarım,basımı 

Yukarıdaki çizelgede eğitim sütununda 3:Lise mezunu, 4:Üniversite mezununu temsil etmektedir 
 

Çizelge  3.2. Toplam sorulara genel olarak verilen cevap çizelgesi 

Düşünceleriniz  
 

Kâğıt/Belge Cinsi 
 1 (Yetersiz) 2 (Kısmen) 3 (Yeterli) 

a -  Para banknot    
b -  Pasaport    
c -  Nüfus cüzdanı    
d -  Çek    
e -  Diploma    

      Kişisel Görüşleriniz  
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Anket sonuçları ve tartışma 

Ülkemizde kullanılan kıymetli kâğıt ve resmi belgelerin genel güvenlik özelliklerinin 

tespiti amacıyla uygulanan ilk ankette sorulan genel bilgiler toplam 15 sorudan 

oluşmaktadır. Her soruda ankete baz olması bakımından örnek olarak seçilen 5 

belge, düşünceleriniz bölümüyle yetersiz,  kısmen ve yeterli olmak üzere üç değerde 

test edilmiştir. 

Anket  uygulamaları  

Alınan tüm görüşlerden oluşan veri grafiği, aşağıda verilmiştir. 
 

Çizelge 3.3. Anket-1 toplam cevap grafiği  
 1 2 3 Toplam 
 Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 
Soru 1a 2 12,5   14 87,5 16 100 
Soru 1b 3 18,8 5 31,3 8 50 16 100 
Soru 1c 7 43,8 5 31,3 4 25 16 100 
Soru 1d 3 18,8 6 37,5 7 43,8 16 100 
Soru 1e 11 68,8 5 31,3   16 100 
Soru 2a 8 50   8 50 16 100 
Soru 2b 1 6,3 5 31,3 10 62,5 16 100 
Soru 2c 4 25 10 62,5 2 12,5 16 100 
Soru 2d 6 37,5 5 31,3 5 31,3 16 100 
Soru 2e 6 37,5 9 56,3 1 6,3 16 100 
Soru 3a 3 18,8   13 81,3 16 100 
Soru 3b 2 12,5 1 6,3 13 81,3 16 100 
Soru 3c 6 37,5 7 43,8 3 18,8 16 100 
Soru 3d 1 6,3 7 43,8 8 50 16 100 
Soru 3e 12 75 4 25   16 100 
Soru 4a 1 6,3 8 50 7 43,8 16 100 
Soru 4b 5 31,3 6 37,5 5 31,3 16 100 
Soru 4c 10 62,5 4 25 2 12,5 16 100 
Soru 4d 4 25 9 56,3 3 18,8 16 100 
Soru 4e 10 62,5 6 37,5   16 100 
Soru 5a 6 37,5 2 12,5 8 50 16 100 
Soru 5b 2 12,5 2 12,5 12 75 16 100 
Soru 5c 9 56,3 5 31,3 2 12,5 16 100 
Soru 5d 1 6,3 4 25 11 68,8 16 100 
Soru 5e 12 75 4 25   16 100 
Soru 6a 2 12,5 7 43,8 7 43,8 16 100 
Soru 6b 4 25 8 50 4 25 16 100 
Soru 6c 3 18,8 11 68,8 2 12,5 16 100 
Soru 6d 3 18,8 7 43,8 6 37,5 16 100 
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Çizelge 3.3. (Devam) Anket-1 toplam cevap grafiği 
Soru 6e 5 31,3 9 56,3 2 12,5 16 100 
Soru 7a 1 6,3 1 6,3 14 87,5 16 100 
Soru 7b 2 12,5 2 12,5 12 75 16 100 
Soru 7c 4 25 3 18,8 9 56,3 16 100 
Soru 7d 4 25 1 6,3 11 68,8 16 100 
Soru 7e 8 50 4 25 4 25 16 100 
Soru 8a 3 18,8   13 81,3 16 100 
Soru 8b 3 18,8 1 6,3 12 75 16 100 
Soru 8c 6 37,5 7 43,8 3 18,8 16 100 
Soru 8d 2 12,5 7 43,8 7 43,8 16 100 
Soru 8e 12 75 4 25   16 100 
Soru 9a 5 31,3 5 31,3 6 37,5 16 100 
Soru 9b 3 18,8 7 43,8 6 37,5 16 100 
Soru 9c 3 18,8 6 37,5 7 43,8 16 100 
Soru 9d 1 6,3 10 62,5 5 31,3 16 100 
Soru 9e 9 56,3 7 43,8   16 100 
Soru 10a 2 12,5 7 43,8 7 43,8 16 100 
Soru 10b 1 6,3 8 50 7 43,8 16 100 
Soru 10c 3 18,8 8 50 5 31,3 16 100 
Soru 10d 1 6,3 9 56,3 6 37,5 16 100 
Soru 10e 9 56,3 7 43,8   16 100 
Soru 11a 6 37,5 3 18,8 7 43,8 16 100 
Soru 11b 2 12,5 8 50 6 37,5 16 100 
Soru 11c 3 18,8 7 43,8 6 37,5 16 100 
Soru 11d 4 25 5 31,3 7 43,8 16 100 
Soru 11e 4 25 10 62,5 2 12,5 16 100 
Soru 12a 1 6,3   15 93,8 16 100 
Soru 12b 1 6,3 3 18,8 12 75 16 100 
Soru 12c 2 12,5 2 12,5 12 75 16 100 
Soru 12d 2 12,5 1 6,3 13 81,3 16 100 
Soru 12e 5 31,3 11 68,8   16 100 
Soru 13a 7 43,8 7 43,8 2 12,5 16 100 
Soru 13b 12 75 3 18,8 1 6,3 16 100 
Soru 13c 7 43,8 3 18,8 6 37,5 16 100 
Soru 13d 11 68,8 4 25 1 6,3 16 100 
Soru 13e 13 81,3 3 18,8   16 100 
Soru 14a 1 6,3 10 62,5 5 31,3 16 100 
Soru 14b   12 75 4 25 16 100 
Soru 14c 1 6,3 8 50 7 43,8 16 100 
Soru 14d   11 68,8 5 31,3 16 100 
Soru 14e 4 25 10 62,5 2 12,5 16 100 
Soru 15a   9 56,3 7 43,8 16 100 
Soru 15b 1 6,3 12 75 3 18,8 16 100 
Soru 15c 3 18,8 9 56,3 4 25 16 100 
Soru 15d 3 18,8 11 68,8 2 12,5 16 100 
Soru 15e 2 12,5 12 75 2 12,5 16 100 

Yukarıdaki çizelge tüm sorulara göre ayrı ayrı yorumlandığında alınan veriler, 
aşağıda soru bazında çizelgeler olarak değerlendirilmiştir. 
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● Aşağıdaki örnek kıymetli kâğıt ve belgelerin baskı kalitesi, seri no, barkod 

hologram, mühür, belge no, kâğıt özelikleri vb gibi asgari güvenlik özelliklerine 

sahip olup olmadığı konusundaki düşünceleriniz nelerdir? 

Çizelge 3.4. Ankete tabi materyalin güvenlik özellikleri nisbi frekans değerleri 
 1 (Yetersiz) 2 (Kısmen) 3 (Yeterli) Toplam 
 Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 
Soru1a 2 12,5 0 0 14 87,5 16 100 
Soru1b 3 18,8 5 31,3 8 50 16 100 
Soru1c 7 43,8 5 31,3 4 25 16 100 
Soru1d 3 18,8 6 37,5 7 43,8 16 100 
Soru1e 11 68,8 5 31,3 0 0 16 100 
 
Çizelge 3.4. incelendiğinde araştırmaya katılan uzmanların %87,5’i para (banknot) 

ile ilgili güvenlik özelliklerini yeterli bulurken %12,5’i yetersiz olduğu yönünde 

görüş belirtmişlerdir. Uzmanların pasaport ile ilgili görüşleri incelendiğinde ise 

%50’sinin pasaport ile ilgili  güvenlik özelliklerini yeterli bulduğu, %31,3’ünün 

“kısmen yeterli” bulduğu %18,8’inin ise yetersiz bulduğu gözlenmektedir. Nüfus 

cüzdanı açısından uzman görüşleri incelendiğinde ise %43,8’inin nüfus cüzdanı ile 

ilgili güvenlik özelliklerini yetersiz %31,3’ü “kısmen yeterli”  ve %25’i yeterli 

bulduğu gözlenmektedir. Uzman görüşleri çek’lere göre incelendiğinde ise %18’i  

çeklerin güvenlik özellikleri bakımından yetersiz, %37,5 oranında “kısmen yeterli”,  

%43,8’inin ise yeterli bulduğu görülmüştür. Diplomalarla ilgili uzman görüşleri 

incelendiğinde ise araştırmaya katılanların %68’i diplomaları güvenlik özellikleri 

bakımından yetersiz, %31,3’ü “kısmen yeterli” bulduğunu belirtmişlerdir. 

Sonuç olarak araştırmaya katılan uzmanların para (banknot), pasaport ile ilgili 

güvenlik özelliklerini genelde yeterli buldukları ancak nüfus cüzdanının güvenlik 

özellikleri ile ilgili tereddüt yaşadıkları söylenebilir. Çek’lerin üzerindeki imza 

biyometriği nedeniyle ve sorgulama özelliğinin rahat olması nedeniylede pasaportla 

aynı düzeyde güvenilir olduğu ancak diploma ile ilgili sonuçlar  incelendiğinde ise  

diplomaların güvenlik özellikleri bakımından son derece yetersiz oldukları 

anlaşılmıştır. 
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● Kıymetli kâğıt ve belgelerin güvenlik özelliklerinin yeterli ölçüde bilinip 

bilinmediğine onu inceleyen ilgili kişinin yeterli bilgi birikimine sahip olup 

olmadığı konusundaki düşünceleriniz nelerdir? 

Çizelge 3.5. Yeterli eğitim ve bilgi birikim oranının nisbi frekans değerleri 
 1 (Yetersiz) 2 (Kısmen) 3 (Yeterli) Toplam 
 Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 
Soru 2a 8 50 0 0 8 50 16 100 
Soru 2b 1 6,3 5 31,3 10 62,5 16 100 
Soru 2c 4 25 10 62,5 2 12,5 16 100 
Soru 2d 6 37,5 5 31,3 5 31,3 16 100 
Soru 2e 6 37,5 9 56,3 1 6,3 16 100 

Çizelge 3.5.incelendiğinde araştırmaya katılan uzmanların %50’si para (banknot) ile 

ilgili yeterli bulurken %50’si yetersiz olduğu yönünde görüş belirtmişlerdir. 

Uzmanların pasaport ile ilgili görüşleri incelendiğinde ise %62,5’inin yeterli 

bulduğu, %31,3’ünün “kısmen yeterli” bulduğu %6,3’inin ise yetersiz bulduğu 

gözlenmektedir. Nüfus cüzdanı açısından uzman görüşleri incelendiğinde ise 

%25’inin nüfus cüzdanı ile ilgili yetersiz %62,5 “kısmen yeterli” ve %12,5 oranının 

ise yeterli bulduğu gözlenmektedir. Uzman görüşleri çek’lere göre incelendiğinde ise 

%37,5 oranı  çekleri yetersiz, %31,3 oranı “kısmen yeterli”,  %31,3 oranının ise 

yeterli bulduğu görülmüştür. Diplomalarla ilgili uzman görüşleri incelendiğinde ise 

araştırmaya katılanların %37,5 yetersiz, %56,3 “kısmen yeterli”, %6,3 oranı ise 

yeterli bulduğunu belirtmişlerdir. 

Sonuç olarak araştırmaya katılan uzmanların kıymetli kâğıt ve belgelerin güvenlik 

özelliklerinin yeterli ölçüde bilinip bilinmediğine onu inceleyen ilgili kişinin yeterli 

bilgi birikimine sahip olup olmadığı konusundaki düşüncelerinin banknot konusunda 

yarısının yeterli bulunurken pasaportlarda bu oranın daha fazla olduğu, nüfus 

cüzdanlarında ise kısmen yeterli olarak kabul edenlerle karşılaşıyoruz. Çeklerde bu 

konuda tam bir tereddüt  yaşandığı anlaşılırken, özellikle diplomalarda güvensizliğin 

ön plana çıktığını görmekteyiz. Buradaki oranlar incelendiğinde “kısmen yeterli 

oranının nüfus cüzdanı ve diplomalarda yoğunlaşmış olmasının her ikisinde de kişiye 

özel olan imza, yüz biyometriği, T.C. kimlik veya diploma no gibi unsurlara bağlı 

olmasından kaynaklandığını anlıyoruz.   
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● Kıymetli kâğıt ve belgelerin güvenlik özelliklerinin tespiti bakımından belgeyi 

inceleyen ilgili kişinin yeterli teknolojik donanım ve kullanım becerisine sahip 

olup olmadığı konusundaki düşünceleriniz nelerdir?  

Çizelge 3.6. Yeterli teknolojik donanımın varlığı ile ilgili frekans değerleri 
 1 (Yetersiz) 2 (Kısmen) 3 (Yeterli) Toplam 
 Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 
Soru 3a 3 18,8   13 81,3 16 100 
Soru 3b 2 12,5 1 6,3 13 81,3 16 100 
Soru 3c 6 37,5 7 43,8 3 18,8 16 100 
Soru 3d 1 6,3 7 43,8 8 50 16 100 
Soru 3e 12 75 4 25   16 100 

Çizelge 3.6. incelendiğinde araştırmaya katılan uzmanların %81,3 oranı para 

(banknot) ile ilgili yeterli bulurken %18’i yetersiz olduğu yönünde görüş 

belirtmişlerdir. Uzmanların pasaport ile ilgili görüşleri incelendiğinde ise yine %81,3 

oranı  yeterli bulduğu, %6.3’ünün “kısmen yeterli” bulduğu %12,5 oranı ise yetersiz 

bulduğu belirtmiştir.  Nüfus cüzdanı açısından uzman görüşleri incelendiğinde ise 

%37,5 oranı nüfus cüzdanı ile ilgili yetersiz %43,8,5 “kısmen yeterli” ve %18,8 

oranının ise yeterli bulduğu gözlenmektedir. Uzman görüşleri çek’lere göre 

incelendiğinde ise %6,3 oranı  çekleri yetersiz, %43,8 oranı “kısmen yeterli”,  %50 

oranının ise yeterli bulduğu görülmüştür. Diplomalarla ilgili uzman görüşleri 

incelendiğinde ise araştırmaya katılanların %75’i yetersiz, %25’i “kısmen yeterli” 

bulduğunu belirtmişlerdir. 

Sonuç olarak araştırmaya katılan uzmanların kıymetli kâğıt ve belgelerin güvenlik 

özelliklerinin tespiti bakımından belgeyi inceleyen ilgili kişinin yeterli teknolojik 

donanım ve kullanım becerisine sahip olup olmadığı konusundaki düşüncelerinin 

banknot  ve pasaport konusunda büyük oranda yeterlilik gösterdiği, bu oran çekler 

incelendiğinde tam olarak yeterlilik görülmesede bir o kadar şüpheli yaklaşımın 

sergilendiğini, nüfus cüzdanları konusunda ise oldukça  tereddüt izlenirken 

diplomalarda ise yukarıdaki test sonuçları ve güvenlik özelliklerindeki eksiklikler 

göz önüne alındığında büyük oranda yetersizliğin ve tereddüdün yaşandığı 

anlaşılmaktadır. 
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● Belgeyi inceleyen  ve sorgulayan ilgili kişinin yetki ve sorumluluğu 

konusundaki düşünceleriniz nelerdir?  

Çizelge 3.7.  İnceleme yetki ve sorumluluğu yansıtan nisbi frekans değerleri 
 1 (Yetersiz) 2 (Kısmen) 3 (Yeterli) Toplam 
 Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 
Soru 4a 1 6,3 8 50 7 43,8 16 100 
Soru 4b 5 31,3 6 37,5 5 31,3 16 100 
Soru 4c 10 62,5 4 25 2 12,5 16 100 
Soru 4d 4 25 9 56,3 3 18,8 16 100 
Soru 4e 10 62,5 6 37,5   16 100 

Çizelge 3.7. incelendiğinde araştırmaya katılan uzmanların %43,8 oranı  para 

(banknot) ile ilgili yeterli bulurken %50’si “kısmen yeterli” ve %6,3’ü yetersiz 

olduğu yönünde görüş belirtmişlerdir. Uzmanların pasaport ile ilgili görüşleri 

incelendiğinde ise yine %31,3 oranı  yeterli bulduğu, %37,5 oranı “kısmen yeterli” 

bulduğu %31,3 oranı ise yetersiz bulduğu belirtmiştir. Nüfus cüzdanı açısından 

uzman görüşleri incelendiğinde ise %62,5 oranı nüfus cüzdanı ile ilgili yetersiz, %25 

“kısmen yeterli” ve %12,5 oranının ise yeterli bulduğu gözlenmektedir. Uzman 

görüşleri çek’lere göre incelendiğinde ise %25 oranı  çekleri yetersiz, %56,3 oranı 

“kısmen yeterli”,  %18,8 oranının ise yeterli bulduğu görülmüştür. Diplomalarla ilgili 

uzman görüşleri incelendiğinde ise araştırmaya katılanların %62,5 oranı yetersiz, 

%37,5 oranı ise “kısmen yeterli” bulduğunu belirtmişlerdir. 

 Sonuç olarak araştırmaya katılan uzmanların belgeyi inceleyen ve sorgulayan ilgili 

kişinin yetki ve sorumluluğu konusundaki düşünceleri; banknot  konusunda yarısı 

kısmen de olsa bir yeterli bir yetki ve sorumluluk taşıdığı ancak, pasaport konusunda 

genel bir şüphenin varlığı, nüfus cüzdanlarında ise böyle bir yetki ve sorumluluğun  

her sorgulayanda bulunmasının tartışılabileceği, çeklerde ise tereddüdün olduğunu 

diplomalara gelince büyük oranda inceleyen kişinin sunulan belgeyi gerçek belge 

olarak kabul edip, etmeme veya sorgulama gibi bir sorumluluğa sahip olmadığı 

yönünde olmuştur. 
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● Kıymetli kâğıt ve belgelerin sahteciliğe karşı incelenmesinde sahtecilik  yöntem 

ve metotlarının tümünün ilgili  kişilerce yeterince test edilip edilmediği 

konusundaki düşünceleriniz nelerdir? 

Çizelge 3.8.  İncelemede sahtecilik yöntem ve metotlarının tümü test ediliyor mu? 
sorusuna verilen cevapların nisbi frekans değerleri 

 1 (Yetersiz) 2 (Kısmen) 3 (Yeterli) Toplam 
 Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 
Soru 5a 6 37,5 2 12,5 8 50 16 100 
Soru 5b 2 12,5 2 12,5 12 75 16 100 
Soru 5c 9 56,3 5 31,3 2 12,5 16 100 
Soru 5d 1 6,3 4 25 11 68,8 16 100 
Soru 5e 12 75 4 25   16 100 

Çizelge 3.8. incelendiğinde araştırmaya katılan uzmanların %37,5 oranı para 

(banknot) ile ilgili olarak yetersiz bulurken %12,5 oranı “kısmen yeterli” ve %50 

oranı  ise yeterli olduğu yönünde görüş belirtmişlerdir. Uzmanların pasaport ile ilgili 

görüşleri incelendiğinde ise yine %12,5 oranı yetersiz, %12,5 oranı “kısmen yeterli” 

ve %75 oranı  ise yeterli bulduğu bulduğunu belirtmiştir.  Nüfus cüzdanı açısından 

uzman görüşleri incelendiğinde ise %56,3 oranı nüfus cüzdanı ile ilgili yetersiz, 

%31,3 oranı “kısmen yeterli” ve %12,5 oranının ise yeterli bulduğu gözlenmektedir. 

Uzman görüşleri çek’lere göre incelendiğinde ise %6,3 oranı  çekleri yetersiz, %25 

oranı “kısmen yeterli”, %68,8 oranının ise yeterli bulduğu görülmüştür. Diplomalarla 

ilgili uzman görüşleri incelendiğinde ise araştırmaya katılanların %75 oranı yetersiz, 

%25 oranı ise “kısmen yeterli” bulduğunu belirtmişlerdir. Sonuç olarak araştırmaya 

katılan uzmanların kıymetli kâğıt ve belgelerin sahteciliğe karşı incelenmesinde 

sahtecilik yöntem ve metotlarının tümünün ilgili  kişilerce yeterince test edilip 

edilmediği konusundaki düşünceleri; banknot  konusunda  her ne kadar yarısı yeterli 

görse de önemsenecek kadar büyük bir oranı bu incelemenin ciddi boyutlarda 

yapılmadığı yönünde olmuştur. Pasaportlarda ise her ne kadar şüphe kalsa da ciddi 

bir incelemenin varlığı bilinmektedir. Nüfus cüzdanlarında bu konuda oldukça 

önemli bir sorun olduğu anlaşılırken çeklerde güven hâkimdir. Diplomalarda ise 

uzmanların % 75’i tamamen yetersiz bulurken diğerlerinde şüphe ile yaklaşım 

hakimdir. Diplomalarda bir incelemeye başvurulup başvurulmadığı konusunda ciddi 

bir tereddüt vardır. 
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● Kıymetli kâğıt ve belgelerin sahteciliğe karşı incelenmesinde ilgili, yetkili ve 

muhatap kişinin sahtecilik ile ilgili olarak suçun cezai durumu hakkında yeterli 

ölçüde bilgi sahibi olup olmadığı hakkında düşünceleriniz nelerdir?  

Çizelge 3.9. Suçun cezai durumunun bilip bilinmediğine dair nisbi frekans değerleri 
 1 (Yetersiz) 2 (Kısmen) 3 (Yeterli) Toplam 
 Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 
Soru 6a 2 12,5 7 43,8 7 43,8 16 100 
Soru 6b 4 25 8 50 4 25 16 100 
Soru 6c 3 18,8 11 68,8 2 12,5 16 100 
Soru 6d 3 18,8 7 43,8 6 37,5 16 100 
Soru 6e 5 31,3 9 56,3 2 12,5 16 100 

Çizelge 3.9. incelendiğinde araştırmaya katılan uzmanların %12,5 oranı para 

(banknot) ile ilgili yetersiz bulurken %43,8 oranı “kısmen yeterli” ve %43,8 oranı ise  

yeterli olduğu yönünde görüş belirtmişlerdir. Uzmanların pasaport ile ilgili görüşleri 

incelendiğinde ise yine %25 oranı yetersiz, %50 oranı “kısmen yeterli” ve %25 oranı  

ise yeterli bulduğu bulduğunu belirtmiştir.  Nüfus cüzdanı açısından uzman görüşleri 

incelendiğinde ise %18,8 oranı nüfus cüzdanı ile ilgili yetersiz, %68,8 oranı “kısmen 

yeterli” ve %12,5 oranının ise yeterli bulduğu gözlenmektedir. Uzman görüşleri 

çek’lere göre incelendiğinde ise %18,8 oranı  çeklerde yetersiz, %43,8 oranı “kısmen 

yeterli”,  %37,5 oranının ise yeterli bulduğu görülmüştür. Diplomalarla ilgili uzman 

görüşleri incelendiğinde ise araştırmaya katılanların %31,3 oranı yetersiz, %56,3 

oranı “kısmen yeterli” %12,5oranı ise yeterli bulduğunu belirtmişlerdir. 

Sonuç olarak araştırmaya katılan uzmanların, kıymetli kâğıt ve belgelerin sahteciliğe 

karşı incelenmesinde ilgili, yetkili ve muhatap kişinin sahtecilik ile ilgili olarak 

suçun cezai yaptırımı hakkında yeterli ölçüde bilgi sahibi olup olmadığı hakkında 

düşünceleri; banknot  konusunda oldukça büyük oranda bilgi sahibi olunduğu, 

Pasaportlarda ise bu konuda tereddüt bulunduğu, nüfus cüzdanı ve çeklerde ise bu 

konuda kısmende olsa bilgilenilmiş olunabileceği, diplomalarda ise bu oranın çok 

daha az olduğu, yapılan görüşmeler sonucunda özellikle diploma sahteciliği 

durumunda oluşabilecek cezanın yaptırımına tahmini yaklaşımın, olabileceğinden az 

boyutta hesap edildiği yönünde olmuştur. 
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● Kıymetli kâğıt ve belgelerin sahteciliğe karşı ilgili kişilerce incelenmesinde 

belgeyi esas kabul etmeleri  konusundaki düşünceleriniz nelerdir?  

Çizelge 3.10.  Kıymetli kâğıt / belge yeterli, sorgulamaya gerek yok mu? 
 1 (Yetersiz) 2 (Kısmen) 3 (Yeterli) Toplam 
 Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 
Soru 7a 1 6,3 1 6,3 14 87,5 16 100 
Soru 7b 2 12,5 2 12,5 12 75 16 100 
Soru 7c 4 25 3 18,8 9 56,3 16 100 
Soru 7d 4 25 1 6,3 11 68,8 16 100 
Soru 7e 8 50 4 25 4 25 16 100 

Çizelge 3.10 incelendiğinde araştırmaya katılan uzmanların %6,3 oranı para 

(banknot) ile ilgili yetersiz bulurken %6,3 oranı “kısmen yeterli” ve %87,5 oranı ise  

yeterli olduğu yönünde görüş belirtmişlerdir. Uzmanların pasaport ile ilgili görüşleri 

incelendiğinde ise yine %12,5 oranı yetersiz, %12,5 oranı “kısmen yeterli” ve %75 

oranı  ise yeterli bulduğu bulduğunu belirtmiştir.  Nüfus cüzdanı açısından uzman 

görüşleri incelendiğinde ise %25 oranı nüfus cüzdanı ile ilgili yetersiz, %18,8 oranı 

“kısmen yeterli” ve %56,3 oranının ise yeterli bulduğu gözlenmektedir. Uzman 

görüşleri çek’lere göre incelendiğinde ise %25 oranı  çeklerde yetersiz, %6,3 oranı 

“kısmen yeterli”,  %68,8 oranının ise yeterli bulduğu görülmüştür. Diplomalarla ilgili 

uzman görüşleri incelendiğinde ise araştırmaya katılanların %50 oranı yetersiz, %25 

oranı “kısmen yeterli” %25 oranı ise yeterli bulduğunu belirtmişlerdir. 

Sonuç olarak araştırmaya katılan uzmanların, kıymetli kâğıt ve belgelerin     

sahteciliğe karşı ilgili kişilerce incelenmesinde belgeyi esas kabul etmeleri  

konusundaki düşünceleri; banknot  konusunda yeterli olduğu yani genellikle 

banknotların sürekli gözlem altında bulunan materyal olmasıı nedeniyle pek fazla 

incelemeye gerek duyulmayan materyal olarak kabul edildiği, bunu büyük oranda 

pasaportların takip ettiği uzman görüşlerinin her ne kadar dörtte biri yetersiz bulsa da 

geri kalanların büyük çoğunluğunun çekler konusunda da aynı yaklaşımı sergilediği 

yani materyali inceleme oranının düşük olduğu, Nüfus cüzdanlarında ise önemli bir 

güven eksikliğinin varlığı da anlaşılmış olup bu beş materyal arasında en büyük 

tereddüdün diplomalarda ortaya çıktığı yönünde olmuştur. 
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● Kıymetli kâğıt ve belgelerin sahteciliğe karşı incelenmesinde belgeyi 

sorgulayan ve doğrulayan yeterli düzeyde bir kurum veya merkezi sistemin 

(merkezi arşiv) varlığı konusundaki düşünceleriniz nelerdir? 

Çizelge 3.11. Kıymetli kâğıt / belgenin sorgulanabildiği kurum veya sistem 
varlığının bilinip bilinmemesi ile ilgili nisbi frekans değerleri  

 1 (Yetersiz) 2 (Kısmen) 3 (Yeterli) Toplam 
 Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 
Soru 8a 3 18,8   13 81,3 16 100 
Soru 8b 3 18,8 1 6,3 12 75 16 100 
Soru 8c 6 37,5 7 43,8 3 18,8 16 100 
Soru 8d 2 12,5 7 43,8 7 43,8 16 100 
Soru 8e 12 75 4 25   16 100 

Çizelge 3.11. incelendiğinde araştırmaya katılan uzmanların %18,8 oranı para 

(banknot) ile ilgili yetersiz bulurken %81,3 oranı ise  yeterli olduğu yönünde görüş 

belirtmişlerdir. Uzmanların pasaport ile ilgili görüşleri incelendiğinde ise yine %18,8 

oranı yetersiz, %6,3 oranı “kısmen yeterli” ve %75 oranı  ise yeterli bulduğu 

bulduğunu belirtmiştir.  Nüfus cüzdanı açısından uzman görüşleri incelendiğinde ise 

%37,5 oranı nüfus cüzdanı ile ilgili yetersiz, %43,8 oranı “kısmen yeterli” ve %18,8 

oranının ise yeterli bulduğu gözlenmektedir. Uzman görüşleri çek’lere göre 

incelendiğinde ise %12,5 oranı  çeklerde yetersiz, %43,8 oranı “kısmen yeterli”,  

%43,8 oranının ise yeterli bulduğu görülmüştür. Diplomalarla ilgili uzman görüşleri 

incelendiğinde ise araştırmaya katılanların %75 oranı yetersiz, %25 oranı “kısmen 

yeterli” bulduğunu belirtmişlerdir. 

Sonuç olarak araştırmaya katılan uzmanların, kıymetli kâğıt ve belgelerin  sahteciliğe 

karşı incelenmesinde belgeyi sorgulayan ve doğrulayan yeterli düzeyde bir kurum 

veya merkezi sistemin (merkezi arşiv) varlığı konusundaki düşünceleri; banknot  

konusunda her ne kadar tereddüt yaşansa da büyük oranda yeterli olduğu yönünde, 

pasaport ve çeklerinde merkezi sorgulamaya uygun bir materyal olduğu yönünde 

olmuştur. Ancak, nüfus cüzdanlarında bu konuda ciddi bir şüphenin varlığı ortaya 

çıkmıştır. Bu tereddüt diplomalarda ise neredeyse güven yok düzeyinde belirmiştir. 
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● Kıymetli kâğıt ve belgelerin sahteciliğe karşı incelenmesinde belgeyi 

sorgulayan ve doğrulayan bir kurum veya sistem varsa bu sisteme yeterince 

başvuru yapılıp yapılmadığı konusundaki düşünceleriniz nelerdir? 

Çizelge 3.12. Merkezi kayıt sorgulaması yeterince yapılabiliyor mu? Sorusuna 
verilen cevapların nisbi frekans dağılımı 

 1 (Yetersiz) 2 (Kısmen) 3 (Yeterli) Toplam 
 Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 
Soru 9a 5 31,3 5 31,3 6 37,5 16 100 
Soru 9b 3 18,8 7 43,8 6 37,5 16 100 
Soru 9c 3 18,8 6 37,5 7 43,8 16 100 
Soru 9d 1 6,3 10 62,5 5 31,3 16 100 
Soru 9e 9 56,3 7 43,8   16 100 

Çizelge 3.12. incelendiğinde araştırmaya katılan uzmanların %31,3 oranı para 

(banknot) ile ilgili yetersiz bulurken %31,3 oranı “kısmen yeterli” ve %37,5 oranı ise  

yeterli olduğu yönünde görüş belirtmişlerdir. Uzmanların pasaport ile ilgili görüşleri 

incelendiğinde ise yine %18,8 oranı yetersiz, %43,8 oranı “kısmen yeterli” ve %37,5 

oranı ise yeterli bulduğu bulduğunu belirtmiştir.  Nüfus cüzdanı açısından uzman 

görüşleri incelendiğinde ise %18,8 oranı nüfus cüzdanı ile ilgili yetersiz, %37,5 oranı 

“kısmen yeterli” ve %43,8 oranının ise yeterli bulduğu gözlenmektedir. Uzman 

görüşleri çek’lere göre incelendiğinde ise %6,3 oranı  çeklerde yetersiz, %62,5 oranı 

“kısmen yeterli”,  %31,3 oranının ise yeterli bulduğu görülmüştür. Diplomalarla ilgili 

uzman görüşleri incelendiğinde ise araştırmaya katılanların %56,3 oranı yetersiz, 

%43,8 oranı ise “kısmen yeterli” bulduğunu belirtmişlerdir. 

Sonuç olarak araştırmaya katılan uzmanların, kıymetli kâğıt ve belgelerin sahteciliğe 

karşı incelenmesinde belgeyi sorgulayan ve doğrulayan bir kurum veya sistem varsa 

bu sisteme yeterince başvuru yapılıp yapılmadığı konusundaki düşünceleri; banknot  

konusunda bu oranın tam olmadığı, yapılan görüşmelerde suçlanma korkusunun 

varlığı bu konuda endişe yaşanmasına sebep olduğu,  pasaportlarda çoğunluk kısmen 

de olsa bu konuda başvurunun önemsendiği,  nüfus cüzdanlarında ise büyük oranda 

başvuru yolunun seçildiği, çeklerde güven nedeniyle çoğunluk kısmen de olsa tercih 

edildiği, diplomalara gelindiğinde ise sorgulamanın kısmen yapıldığı her ne kadar 

düşünülse de uygulamada pek fazla tercih edilen bir yöntem olmadığı yönünde 

olmuştur. 
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● Kıymetli kâğıt ve belgelerin sahteciliğe karşı incelenmesinde belgeyi 

sorgulamak için sürenin yeterince ayrılıp ayrılmadığı, zamanın kullanılıp 

kullanılamadığı konusundaki düşünceleriniz nelerdir? 

Çizelge 3.13. İnceleme ve sorgulama için yeterince zaman ayrılıyor mu sorusuna 
verilen cevapların nisbi frekans değerleri 

 1 (Yetersiz) 2 (Kısmen) 3 (Yeterli) Toplam 
 Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 
Soru 10a 2 12,5 7 43,8 7 43,8 16 100 
Soru 10b 1 6,3 8 50 7 43,8 16 100 
Soru 10c 3 18,8 8 50 5 31,3 16 100 
Soru 10d 1 6,3 9 56,3 6 37,5 16 100 
Soru 10e 9 56,3 7 43,8   16 100 

Çizelge 3.13. incelendiğinde araştırmaya katılan uzmanların %12,5 oranı para 

(banknot) ile ilgili yetersiz bulurken %43,8 oranı “kısmen yeterli” ve %43,8 oranı ise  

yeterli olduğu yönünde görüş belirtmişlerdir. Uzmanların pasaport ile ilgili görüşleri 

incelendiğinde ise yine %6,3 oranı yetersiz, %50 oranı “kısmen yeterli” ve %43,8 

oranı  ise yeterli bulduğunu belirtmiştir.  Nüfus cüzdanı açısından uzman görüşleri 

incelendiğinde ise %18,8 oranı nüfus cüzdanı ile ilgili yetersiz, %50 oranı “kısmen 

yeterli” ve %31,3 oranının ise yeterli bulduğu gözlenmektedir. Uzman görüşleri 

çek’lere göre incelendiğinde ise %6,3 oranı  çeklerde yetersiz, %56,3 oranı “kısmen 

yeterli”,  %37,5 oranının ise yeterli bulduğu görülmüştür. Diplomalarla ilgili uzman 

görüşleri incelendiğinde ise araştırmaya katılanların %56,3 oranı yetersiz, %43,8 

oranı ise “kısmen yeterli” bulduğunu belirtmişlerdir. 

Sonuç olarak araştırmaya katılan uzmanların, kıymetli kâğıt ve belgelerin     

sahteciliğe karşı incelenmesinde belgeyi sorgulamak için sürenin yeterince ayrılıp 

ayrılmadığı, kullanılıp kullanılamadığı konusundaki düşünceleri; banknot  

konusunda kısmen de olsa yeterli sürenin ayrıldığı yönünde olup, bunu çoğunluklu 

olarak sırasıyla, pasaport, çek ve nüfus cüzdanı takip etmektedir. Ancak diplomalara 

gelindiğinde uzman görüşü, böyle bir incelemede örnek bir standart olmayışı 

nedeniyle bür süre ayrılmadığı ve ayrılmışsa da bu sürenin çoğunlukta verimli 

kullanılmadığı yönünde olmuştur. 
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● Kıymetli kâğıt ve belgelerin sahteciliğe karşı incelenmesinde ilgili kayıt / arşiv 

sistemine yapılan başvurunun yönteminin (telefon, faks veya yazışma) güvenliği 

konusundaki düşünceleriniz nelerdir? 

Çizelge 3.14. İnceleme/sorgulamada yöntemin güvenirliliği, nisbi frekans dağılımı 
 1 (Yetersiz) 2 (Kısmen) 3 (Yeterli) Toplam 
 Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 
Soru 11a 6 37,5 3 18,8 7 43,8 16 100 
Soru 11b 2 12,5 8 50 6 37,5 16 100 
Soru 11c 3 18,8 7 43,8 6 37,5 16 100 
Soru 11d 4 25 5 31,3 7 43,8 16 100 
Soru 11e 4 25 10 62,5 2 12,5 16 100 

Çizelge 3.14. incelendiğinde araştırmaya katılan uzmanların %37,5 oranı para 

(banknot) ile ilgili yetersiz bulurken %18,8 oranı “kısmen yeterli” ve %43,8 oranı ise  

yeterli olduğu yönünde görüş belirtmişlerdir. Uzmanların pasaport ile ilgili görüşleri 

incelendiğinde ise yine %12,5 oranı yetersiz, %50 oranı “kısmen yeterli” ve %37,5 

oranı  ise yeterli bulduğunu belirtmiştir. Nüfus cüzdanı açısından uzman görüşleri 

incelendiğinde ise %18,8 oranı nüfus cüzdanı ile ilgili yetersiz, %43,8 oranı “kısmen 

yeterli” ve %37,5 oranının ise yeterli bulduğu gözlenmektedir. Uzman görüşleri 

çek’lere göre incelendiğinde ise %25 oranı  çeklerde yetersiz, %31,3 oranı “kısmen 

yeterli”,  %43,8 oranının ise yeterli bulduğu görülmüştür. Diplomalarla ilgili uzman 

görüşleri incelendiğinde ise araştırmaya katılanların %25 oranı yetersiz, %62,5 oranı 

“kısmen yeterli”,%12,5 oranı ise yeterli bulduğunu belirtmişlerdir.  

Sonuç olarak araştırmaya katılan uzmanların, kıymetli kâğıt ve belgelerin sahteciliğe 

karşı incelenmesinde ilgili kayıt/arşiv sistemine yapılan başvurunun yönteminin 

(telefon, faks veya yazışma) güvenliği konusundaki düşünceleri; banknot konusunda 

her ne kadar böyle bir başvuruda şüpheli şahıs durumuna düşme korkusu varsa da 

ilgili ve yetkili birimlerin bu konuda eğilimleri olduğu yönünde olup, pasaportlarda 

sahtecilik veya benzeri bir suçlamaya maruz kalma ihtimalinin düşük olması 

nedeniyle  daha güvenli yapılabilmektedir. Nüfus cüzdanlarına gelindiğinde 

araştırma amaçlı başvurunun tam yeterli olmasa da güvenli kabul edildiği, çeklerde 

ise telefon ve faksın tam güvenli olarak kabul görmediği yazışmanın daha güvenli bir 

yöntem olduğu üzerinde durulmuştur. Diplomalar da ise bu metotlardan sadece 
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yazışmanın güvenilir yöntem olduğu, her ne kadar güvenlik konusunda yetersizlik 

görülse de  yinede bu başvuru yönteminin tercih edildiği anlaşılmaktadır. 

● Kıymetli kâğıt ve belgelerin sahteciliğe karşı incelenmesinde belgeyi 

sorgulayan ilgili kayıt/arşiv sisteminin güvenirliği konusundaki düşünceleriniz 

nelerdir? 

Çizelge 3.15. Merkezi kayıt sisteminin güvenirliği sorusunun nisbi frekans değerleri 

 1 (Yetersiz) 2 (Kısmen) 3 (Yeterli) Toplam 
 Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 
Soru 12a 1 6,3   15 93,8 16 100 
Soru 12b 1 6,3 3 18,8 12 75 16 100 
Soru 12c 2 12,5 2 12,5 12 75 16 100 
Soru 12d 2 12,5 1 6,3 13 81,3 16 100 
Soru 12e 5 31,3 11 68,8   16 100 

Çizelge 3.15. incelendiğinde araştırmaya katılan uzmanların %6,3 oranı para 

(banknot) ile ilgili yetersiz bulurken %93,8 oranı ise yeterli olduğu yönünde görüş 

belirtmişlerdir. Uzmanların pasaport ile ilgili görüşleri incelendiğinde ise yine %6,3 

oranı yetersiz, %18,8 oranı “kısmen yeterli” ve %75 oranı  ise yeterli bulduğunu 

belirtmiştir. Nüfus cüzdanı açısından uzman görüşleri incelendiğinde ise %12,5 oranı 

nüfus cüzdanı ile ilgili yetersiz, %12,5 oranı “kısmen yeterli” ve %75 oranının ise 

yeterli bulduğu gözlenmektedir.Uzman görüşleri çek’lere göre incelendiğinde ise 

%12,5 oranı  çeklerde yetersiz, %6,3 oranı “kısmen yeterli”,  %81,3 oranının ise 

yeterli bulduğu görülmüştür. Diplomalarla ilgili uzman görüşleri incelendiğinde ise 

araştırmaya katılanların %31,3 oranı yetersiz, %68,8 oranı ise “kısmen yeterli”, 

bulduğunu belirtmişlerdir. 

Sonuç olarak araştırmaya katılan uzmanların, kıymetli kâğıt ve belgelerin     

sahteciliğe karşı incelenmesinde belgeyi sorgulayan ilgili kayıt / arşiv sisteminin 

güvenirliği konusundaki düşünceleri; banknot ve çek konusunda neredeyse tam bir 

güven desteği gözlenirken, pasaport ve nüfus cüzdanlarında çok az da olsa tereddüt 

yaşandığı yönündedir. Diplomalara gelindiğinde  güvensizlik ve tereddüdün 

yaşandığı yapılan anket sonuçlarından anlaşılmıştır. 
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● Kıymetli kâğıt ve belgelerin sahteciliğe karşı incelenmesinde ve 

sorgulanmasında hizmet veren internet üzerinde yeterli düzeyde bir sorgulama 

adresi var mı? .Böyle bir sistemin varlığı konusundaki düşünceleriniz nelerdir?  

Çizelge 3.16. İnternette sorgulama adreslerinin varlığının nisbi frekans değerleri 
 1 (Yetersiz) 2 (Kısmen) 3 (Yeterli) Toplam 
 Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 
Soru 13a 7 43,8 7 43,8 2 12,5 16 100 
Soru 13b 12 75 3 18,8 1 6,3 16 100 
Soru 13c 7 43,8 3 18,8 6 37,5 16 100 
Soru 13d 11 68,8 4 25 1 6,3 16 100 
Soru 13e 13 81,3 3 18,8   16 100 

Çizelge 3.16. incelendiğinde araştırmaya katılan uzmanların %43,8 oranı para 

(banknot) ile ilgili yetersiz bulurken %43,8 oranı “kısmen yeterli” ve %12,5 oranı ise  

yeterli olduğu yönünde görüş belirtmişlerdir. Uzmanların pasaport ile ilgili görüşleri 

incelendiğinde ise yine %75 oranı yetersiz, %18,8 oranı “kısmen yeterli” ve %6,3 

oranı  ise yeterli bulduğunu belirtmiştir. Nüfus cüzdanı açısından uzman görüşleri 

incelendiğinde ise %43,8 oranı nüfus cüzdanı ile ilgili yetersiz, %18,8 oranı “kısmen 

yeterli” ve %37,5 oranının ise yeterli bulduğu gözlenmektedir. Uzman görüşleri 

çek’lere göre incelendiğinde ise %68,8 oranı  çeklerde yetersiz, %25 oranı “kısmen 

yeterli”,  %6,3 oranının ise yeterli bulduğu görülmüştür. Diplomalarla ilgili uzman 

görüşleri incelendiğinde ise araştırmaya katılanların %81,3 oranı yetersiz, %18,8 

oranı ise yeterli bulduğunu belirtmişlerdir. 

Sonuç olarak araştırmaya katılan uzmanların, kıymetli kâğıt ve belgelerin     

sahteciliğe karşı incelenmesinde ve sorgulanmasında hizmet veren internet üzerinde 

yeterli düzeyde bir sorgulama adresinin varlığı konusundaki düşünceleri; banknot 

konusunda mevcut internet adresinin yeterince duyurulmadığı izlenimini yansıtmakta 

olup alınan sonuçta bu adresin varlığının yeterince bilinmediği yönündedir. 

Pasaportta ise neredeyse tam olarak böyle bir adresin varlığının hiç olamayacağı 

yönündedir. Nüfus cüzdanlarına gelindiğinde, alınan sonuçlar, her ne kadar böyle bir 

Web sorgulama adresinin varlığında şüphe duyulmamışsada materyalin 

güvenirliğinin test edildiği bir web sitesinin varlığı yönünde tereddütlü sonuçlar 

yansıtılmıştır. Çek ile ilgili sonuçlar ise neredeyse böyle bir internet adresinin 
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olmadığı yönünde sonuçları yansıtmakta olup, diplomalarda ise böyle bir adresin 

küçük tereddütler dışında hiç var olmadığı yönündedir. 

● Kıymetli kâğıt ve belgelerin sahteciliğe karşı incelenmesinde ve 

sorgulanmasında internet üzerinde bir kayıt sorgulama adresi oluşturulduğu 

takdirde bu adresin güvenli olup olmayacağı konusundaki düşünceleriniz 

nelerdir?  

Çizelge 3.17. İnternetten inceleme ve sorgulama yönteminin güvenliğinin test    
edildiği ankette alınan cevapların nisbi frekans değerleri 

 1 (Yetersiz) 2 (Kısmen) 3 (Yeterli) Toplam 
 Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 
Soru 14a 1 6,3 10 62,5 5 31,3 16 100 
Soru 14b   12 75 4 25 16 100 
Soru 14c 1 6,3 8 50 7 43,8 16 100 
Soru 14d   11 68,8 5 31,3 16 100 
Soru 14e 4 25 10 62,5 2 12,5 16 100 

Çizelge 3.17. incelendiğinde araştırmaya katılan uzmanların %6,3 oranı para 

(banknot) ile ilgili yetersiz bulurken %62,5 oranı “kısmen yeterli” ve %31,3 oranı ise  

yeterli olduğu yönünde görüş belirtmişlerdir. Uzmanların pasaport ile ilgili görüşleri 

incelendiğinde, %75 oranı “kısmen yeterli” ve %25 oranı  ise yeterli bulduğunu 

belirtmiştir. Nüfus cüzdanı açısından uzman görüşleri incelendiğinde ise %6,3 oranı 

nüfus cüzdanı ile ilgili yetersiz, %50 oranı “kısmen yeterli” ve %43,8 oranının ise 

yeterli bulduğu gözlenmektedir. Uzman görüşleri çek’lere göre incelendiğinde %68,8 

oranı “kısmen yeterli”,  %31,3 oranının ise yeterli bulduğu görülmüştür. 

Diplomalarla ilgili uzman görüşleri incelendiğinde ise araştırmaya katılanların %25 

oranı yetersiz, %62,5 oranı “kısmen yeterli”,  %12,5 oranı ise yeterli bulduğunu 

belirtmişlerdir. Sonuç olarak araştırmaya katılan uzmanların, kıymetli kâğıt ve 

belgelerin     sahteciliğe karşı incelenmesinde ve sorgulanmasında internet üzerinde 

bir  kayıt sorgulama adresi oluşturulduğu takdirde bu adresin güvenli olup 

olmayacağı  konusundaki düşünceleri; banknot konusunda genel eğilim yeterli 

olabileceği yönünde olmakla birlikte  internete olan güven konusunda  büyük bir 

oranda tereddütle yaşandığı  izlenmiştir. Pasaportlarda ise böyle oluşumun kısmen de 

olsa faydalı olabileceği yönünde olmuş, nüfus cüzdanlarında ise daha olumlu ve 

güven verici bulunmuştur. Çekler ile ilgili böyle bir sorgulama adresi projesi 
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tereddütte olsa olumlu karşılanmıştır. Nüfus cüzdanlarında ise oluşturulacak Web 

adresinin boyutu düşünülerek böyle bir adresin yapısı hakkında tahminlerin ötesine 

gidilememiş ve her ne kadar verimli olabileceği düşünülsede tam olarak yeterli 

olabileceği yönünde görüş belirtilmemiştir. Diplomalarda ise büyük oran kısmen 

yeterli bulsa da genel olarak yetersizlik yönünde görüşler ve ciddi tereddütler 

yansıtılmıştır. 

● Kıymetli kâğıt ve belgelerin sahteciliğe karşı incelenmesi ve sorgulanması 

amacıyla oluşturulması halinde Web tabanlı merkezi kayıt sorgulama sisteminin 

çok uzun vadede kâğıt belge ve özellikleri kadar bozulmadan veya kaybolmadan 

varlığını sürdürüp sürdüremeyeceği konusundaki düşünceleriniz nelerdir?  

Çizelge 3.18.  Merkezi kayıt ve arşiv sistemi ne kadar uzun zaman için kalıcılığının 
tet edildiği anketin nisbi frekan değerleri  

 1 (Yetersiz) 2 (Kısmen) 3 (Yeterli) Toplam 
 Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 
Soru 15a   9 56,3 7 43,8 16 100 
Soru 15b 1 6,3 12 75 3 18,8 16 100 
Soru 15c 3 18,8 9 56,3 4 25 16 100 
Soru 15d 3 18,8 11 68,8 2 12,5 16 100 
Soru 15e 2 12,5 12 75 2 12,5 16 100 

Çizelge 3.18. incelendiğinde araştırmaya katılan uzmanların %56,3 oranı para 

(banknot) ile ilgili “kısmen yeterli” bulurken, %48,3 oranı yeterli olduğu yönünde 

görüş belirtmişlerdir. Uzmanların pasaport ile ilgili görüşleri incelendiğinde, %6,3 

oranı yetersiz, %75 oranı “kısmen yeterli” ve %18,8 oranı  ise yeterli bulduğunu 

belirtmiştir. Nüfus cüzdanı açısından uzman görüşleri incelendiğinde ise %18,8 oranı 

nüfus cüzdanı ile ilgili yetersiz, %56,3 oranı “kısmen yeterli” ve %25 oranının ise 

yeterli bulduğu gözlenmektedir. Uzman görüşleri çek’lere göre incelendiğinde %18,8 

oranı yetersiz, %68,8 oranı“kısmen yeterli”,  %12,5 oranının ise yeterli bulduğu 

görülmüştür. Diplomalarla ilgili uzman görüşleri incelendiğinde ise araştırmaya 

katılanların %12,5 oranı yetersiz, %75 oranı “kısmen yeterli”,  %12,5 oranı ise 

yeterli bulduğunu belirtmişlerdir. Sonuç olarak araştırmaya katılan uzmanların, 

kıymetli kâğıt ve belgelerin sahteciliğe karşı incelenmesi ve sorgulanması amacıyla 

oluşturulması halinde Web tabanlı merkezi kayıt sorgulama sisteminin çok uzun 

vadede kâğıt belge ve özellikleri kadar bozulmadan veya kaybolmadan varlığını 
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sürdürüp sürdüremeyeceği konusundaki düşünceleri; banknot konusunda genel 

eğilim  yeterli düzeyde kalıcı olabileceği yönünde olmakla birlikte bir o kadar da 

tereddütle yaklaşım olmuştur. Bu yaklaşım pasaportlarda yakın olmakla birlikte 

tereddüt daha  fazladır. Nüfus cüzdanlarında olumsuz yaklaşım biraz daha fazla 

olmakla birlikte kısmen de olsa yeterli olabileceği yöndedir. Çeklerde ise genel 

belirsizlik hâkim olup, diplomalarda alınan sonuçlar kısmen de olsa büyük bir oranda 

böyle bir sitenin güvenilir kalabileceği yönünde olmuştur. 

Görüşme yapılan uzman, firma, bilirkişi ve ekspertizlerin ortak görüşleri  

Uzman görüşü adı altında yapılan ankette sorulan sorularda aranan cevaplar, 

Kıymetli kâğıt ve belgelerin sahteciliğe karşı incelenmesi ve sorgulanmasında yeterli 

teknolojik donanımın varlığı, inceleyenin yetki ve sorumluluğu, sahtecilik yöntem ve 

metotlarının tümünün test edilip edilmediği, sahtecilik veya sahteciliğe göz yumma 

durumlarında suçun cezai durumu, kıymetli kâğıt veya  belgeyi sorgulanmaya ihtiyaç 

duyulup duyulmama durumu, sorgulanabildiği kurum veya sistemin varlığı, varsa 

merkezi kayıt sorgulamasının yeterince yapılabilip yapılamadığı, inceleme ve 

sorgulama için yeterince zaman ayrılabiliyor mu, inceleme ve sorgulama yapılıyorsa  

yöntemin güvenirliği, merkezi kayıt sisteminin güvenirliği, internette inceleme, 

sorgulama ve doğrulama adreslerinin varlığı, internetten inceleme ve sorgulamanın 

güvenirliği, oluşturulduğu takdirde merkezi kayıt ve arşiv sisteminin kalıcılığı 

yönünde olmuştur. Ortak görüş: ankette sunulan beş materyalden güvenlik açığının 

en had safhada diplomalarda ortaya çıktığı yönünde gelişmiş, varılan sonuç ise 

diploma ve benzer nitelikte resmi belgelerin güvenlik özelliklerinin, banknot ve 

pasaportların üretiminde kullanılan yöntem, malzeme ve baskı teknolojileriyle aynı 

özelliği taşıması doğrultusunda olup, sorgulamada yaşanabilen aksaklıkların ve 

zorlukların aşılması içinde bu tür belgelerin sahteciliğe karşı geliştirilebilecek yeni 

yöntem, teknikler ve sorgulama sistemleriyle doğrulanması gerekliliği yönünde 

olmuştur. 

Bu konuda kütük sisteminin tek başına aşılamaz bir güvenlik oluşturduğu tam olarak 

kabul görmemiş , aynı güvensizlik internet teknolojilerinde de hissedilmiştir. 
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Ancak tezin ana fikrini oluşturan 3’lü bir güvenlik kombinasyonun (malzeme 

güvenliği, kütük ve elektronik sorgulama sistemi) anket sorularında da yansıtıldığı 

gibi birbirini doğrular ve onaylar biçimde kullanılması yönteminin özellikle 

güvensizliğin had safhada hissedildiği diplomalarda uygulanmasında son derece 

faydalı ve yararlı olacağı biçiminde oluşmuştur. 

Yapılan literatür taraması ve birinci anket sonuçlarından sonra diplomalarla ilgili bir 

araştırmaya ihtiyaç duyulmuş, ve diplomaların kullanım alanları yoğunluğu baz 

alınarak hedef kesim belirlenmiş ve ilgili yetkili kişi olarak seçilen diplomaların 

incelenmesiyle doğrudan muhatap kişiler “memur” olarak bu ankette adlandırılmış 

ve  memur görüşü olarak uygulanan bu ikinci anket sonuçları aşağıdaki biçimiyle 

alınarak değerlendirilmiştir. 

3.1.2. Anket-2 : Diplomaların incelenmesi  

Anketin amacı 

Bu anketin temel amacı ülkemize kullanılan diplomaların güvenlik özelliklerinin ve 

incelenmesinde ve sorgulanmasında izlenen yol, kullanılan yöntem ve uygulanan 

metotları belirlenmesidir. 

Bu konuda ankete hedef kuruluşlar tespit edilmiş, ilgili kurum ve kuruluşlardaki 

yetkili birim amirlerine ulaşılmıştır. Özellikle resmi kurumlardaki bu alanla doğrudan 

ilgili birim amirlerinin bir çoğu anketin yapısından dolayı cevap vermekten 

çekinmiştir. Bu kişilerle yapılan anketlerde özellikle isim verme konusunda temkinli 

davranılmış, bir kısmı resmi olarak başvuru istemiş, resmi başvuru yapıldığında ise 

anketin muhatabı bulunamamıştır. Bu durum ise özellikle diplomaların sorgulanması 

ile ilgili birim memurlarının doğrudan bu işle ilgili bir sorumluluk ve yetki 

taşımadıklarını ayrıca güvenlik açığı nedeniyle yetki ve sorumluluk almaktan 

kaçındıklarını ortaya çıkarmıştır. 

Yine bu alanla ilgili bir yönetmelik bulunmadığı gerçeğide ortaya çıkmıştır.             

Bu durumda bir çok resmi kurum yetkili sözlü olarak anketi cevaplamakla yetinmiş. 

Sözlü anketler yazılı olarak kayda alınmıştır. Yine yapılan bu anketlerde özellikle 
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istihdamın %80’ini teşkil eden özel sektörle yapılan anketler çok belirleyici olmuş,  

bu kesimle yapılan anketlerde açıklayıcı ve belirleyici bir çok veri alınmıştır.        

Özel sektörün sorgulama yapma yöntemini pek tercih etmediği ve sadece belge ile 

yetindiği ve sorgulama yoluna gitse de resmi bir cevap almada ciddi sorunlar yaşadığı 

yapılan görüşmelerde ortaya çıkmıştır. 

Ankete tabii alanlarda sahtecilik uygulamalarında noter onaylı belgelerin kullanılma 

sıklığı ise noterlerin bu konuda sorgulama yapma sorumluluğunu taşıması 

gerekliliğini ortaya çıkarmış oysa noterlerle yapılan görüşmelerde bu alanda banknot 

gibi bir standardın olmayışı, dolayısıyla noterin sorgulama sürecine giremeyeceği, 

noterin sadece getirilen belgenin fotokopisinin aslı gibidir olarak onaylamakla yetkili 

olduklarını beyan edilmiştir. 

Sahtecilik uygulamasına sıklıkla rastlanılan noter onaylı sahte belge kavramı bu 

yaklaşım sonucu ortaya çıkmaktadır. Noter onayı güven olarak her zaman algılanmış 

ve noter onaylı bir belge fotokopisini sorgulama yönüne çoğunlukla gidilmemiştir. 

Burada noterlere yapılan anket dışı görüşlerde ise noterden bu alanda sorgulama 

istense dahi noterin zaman kaybı ile ilgili sorunlar yaşadığı, örneğin her hangi bir 

işlemde dahi kişinin internetten kimlik bilgilerine erişmede süre kaybı yaşadıkları 

özellikle verimlilik hesabıyla işlemi kolaylaştırma yöntemini benimsediklerini  

açıklamışlardır.  

Hazırlanan tezin ana fikri açıklandığında ise görüşme yapılan tüm kurum ve kişilerin 

tüm ortak destek ve beğenisini kazanmıştır.    

Uygulandığı tarih aralığı 

Memur Görüşünün alındığı 2. anket, 7 Mayıs 17 - Eylül  2007 tarihleri arasında  

alanıyla ilgili 22 kişi arasında yapılmış, anketin uygulandığı her bir birimin farklı yer 

ve konumlarda oluşu ve ankete yaklaşımları anketin bu zaman dilimine yayılmasını 

gerektirmiştir. 
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Hedef grup 

Anketler resmi kurumlar, eğitim kurumları ve özel sektörden farklı alanlardan  

seçilmiş ilgili kişiler üzerine yapılmıştır. Toplam 22 kişi üzerine yapılan ankete 

katılanlarla ilgili çizelge aşağıda verilmiştir. Ankete katılan bireylerin yaş,cinsiyet, 

eğitim ve meslek ve bulunduğu görevleri gösteren çizelge aşağıda verilmiştir Bu 

çizelgeye göre cinsiyet tespitinde, e; erkek, k; kadını, Eğitim tespitinde ise 4; 

üniversite mezunu, 3; lise mezunu, 2; ortaokul mezunu olanları belirtmektedir. 
 

Çizelge  3.19. Anket-2’ye katılanların yaş, cinsiyet, eğitim ve görev profilleri 

Yas Cins Eğitim Meslek Görev 
28 k 4 Memur Memur 
41 k 4 Memur Memur 
52 e 4 Memur Şb Md. 
49 k 3 Veri giriş op. Yrd. üye 
41 e 4 Uzman Programcı memur 
37 k 4 Avukat Noter 
48 e 4 Öğretmen Müdür  
44 e 4 Öğretmen Sürücü uKrs Md. 
56 e 4 Öğretmen İlköğrt. Md. 
34 e 4 Memur  Öğr. İşleri 
41 k 4 Memur Bankacı 
32 e 4 İnsan kayn md.  Yönetici 
69 e 3 Emekli memur Muhtar 
28 e 2 İş takibi Pasaport işleri 
38 e 4 İşçi Personel Md. 
46 k 4 Memur Persoel Şb. Md. 
62 e 4 Hukukçu Savcı 
57 e 4 Öğretmen İl Milli Eğt. Md. 
44 k 4 Memur Üniversite Öğr. İşleri 
46 k 4 Memur Daire. Bşk. 
55 e 4 Personel md Yetki belgesi 
38 k 4 Birim md. Yetki belgesi 

Anket içeriği (diplomaların incelenmesi evresinde izlenen yol)    

Anket soruları diplomaların incelenmesi ile ilgili genel yaklaşımların tespiti hedef 

alınmıştır. Burada ilgili muhatap kişilerin inceleme evresinde izledikleri yol 

bulunmaya çalışılmıştır. Sırasıyla: güvenlik özellikleri, kimlik kontrolünün 

yeterliliği, belgeye güven, belgeyi araştırmaya yönelim, noter tasdikine güven, noter 

tasdikini sorgulama, resmi sorgulama, aslı ile mukayese, güvenlik için fotoğraf, 

inceleyenin yetki ve sorumluluğu, detaylı inceleme, sahtecilik durumunda suçun 
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cezai durumu, sorgulama için merkezi kayıt sisteminin olup olmadığı, varsa 

güvenirliği sorgulama yöntemleri, harcanan süre, elektronik kaydın güvenirliği ve 

önerilerle ilgili sorular sorulmuş, anket soruları Ek 2’de verilmiştir. 

Anket sonuçları ve tartışma 

Memur görüşü olarak uygulanan  ankette ülkemizde ilgili muhatap memur veya  

görevlilerin sahte belge veya diplomaların tespitinde ve inceleme aşamasında genel 

yaklaşım ve tutumları, izledikleri yol araştırılmış, bu amaçla  yukarıdaki anket 

sorularından oluşan 24 soru evet hayır ve kısmen seçenekleriyle uygulanmıştır. 

Diplomaların güvenliği ile ilgili  toplam 22 kişi üzerinde yapılan ankette alınan 

cevaplar sonuçları aşağıdaki biçimde belirlenmiştir. Diplomaların güvenirliğinin 

belirlenmesi amacıyla uygulanan ankette anket cevap formu, verilen cevap türlerine 

göre evet , hayır ve kısmen seçimi ile görüşleri yansıtır biçimde hazırlanmıştır . 

Anketin uygulanması 

Diplomaların güvenirliğinin belirlenmesi amacıyla sorulan sorular 4 farklı kategoride 

hazırlanmış ve ankette soru ve cevapların birbirini etkileme riskine karşı karma olarak 

sorulmuştur. Her bir kategoride sorulan sorular verilen cevaplar aynı paralellikte 

değerlendirilmeye alınmamıştır. Çünki 4 farklı kategorideki sorular ve alınan cevaplar 

farklı yorumlar içermektedir. Dolayısıyla her bir kategorideki evet, hayır, kısmen 

cevapları olumlu(+), olumsuz (-), kararsız(?) gibi aşağıda da açıklanan şekliyle farklı 

değerlendirmeye alınmıştır. Güven; 1,2,4,5,7,16,18,19,23 sorularda aranmış, 

inceleme; 3,6,9,12,14,15,17,20,21 sorularda aranmış, yetki ve sorumluluk; 10, 11, 13 

sorularda aranmış, öneri ; 8,22,24. sorularda aranmıştır. 

Anket sonuçları hazırlandıktan sonra alınan cevap değerlerinde Evet; olumlu (+), 

Kısmen; karasızlık (?), Hayır seçimi; olumsuzluk(-) değerlerini yansıtırken, sadece 

inceleme kısmını teşkil eden, 3,6,9,12,14,15,17,20,21. sorulardaki cevap 

anahtarlarında Evet kutucuğu olumsuzluk(-), Kısmen kutucuğu (?) yine karasızlık ve 

Hayır kutucuğu ise olumlu (+) değerleri yansıtmıştır. Aşağıdaki genel eğilimi 

gösteren çizelge ise buna göre uyarlanarak yansıtılmıştır. 
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Cevaplayanın hafızasında başlangıçtaki gibi tüm evetlerin pozitif olarak devam 

edeceği ön yargısını bozmak amacıyla serpiştirilen bu 9 soru  anketin daha dikkatli 

okunmasını sağlamıştır. Daha sonra Excel ve SPSS’de hazırlanan çizelgede inceleme 

evresini teşkil eden  bu 9 sorudan alınan seçimler, tüm çizelge mantığını esas alan 

olumlu ; Evet (+), kararsız; Kısmen (?), olumsuz; Hayır (-) değerlerindeki seçimlere 

göre aktarılmıştır. Sonuç olarak alınan verilerin son biçimiyle aşağıdaki veri tabanı 

hayır, kısmen ve evet sıralamasıyla oluşturulmuştur. 

Yapılan anket sonucu elde edilen verilerden oluşan genel çizelge aşağıda verilmiş 

olup sorulan her bir soruya yönelik verilen cevapların frekans dağılımları alınmış ve 

çizelgenin devamında soru bazında değerlendirmeleri yapılmıştır. 

Çizelge  3.20. Anket-2’de diplomaların incelenmesi ile ilgili memur görüşleri frekans 
yüzdeleri  

 1 hayır (ilgisiz ve bilgisiz) 2 kısmen (kararsız) 3 evet (yenilik gerekli) toplam 

 Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 
soru 1 10 45,5 12 54,5 0 0 22 100 
soru 2 3 13,6 9 40,9 10 45,5 22 100 
Soru 3 6 27,3 6 27,3 10 45,5 22 100 
soru 4 13 59,1 9 40,9 0 0 22 100 
soru 5 5 22,7 3 13,6 14 63,6 22 100 
soru 6 1 4,5 6 27,3 15 68,2 22 100 
soru 7 1 4,5 4 18,2 17 77,3 22 100 
soru 8 5 22,7 3 13,6 14 63,6 22 100 
soru 9 1 4,5 7 31,8 14 63,6 22 100 
soru 10 12 54,5 6 27,3 4 18,2 22 100 
soru 11 10 45,5 8 36,4 4 18,2 22 100 
soru 12 7 31,8 0 0 15 68,2 22 100 
soru 13 11 50 8 36,4 3 13,6 22 100 
soru 14 1 4,5 5 22,7 16 72,7 22 100 
soru 15 3 13,6 8 36,4 11 50 22 100 
soru l6 2 9,1 5 22,7 15 68,2 22 100 
soru 17 7 31,8 7 31,8 8 36,4 22 100 
soru 18 6 27,3 6 27,3 10 45,5 22 100 
soru 19 2 9,1 6 27,3 14 63,6 22 100 
soru 20 1 4,5 3 13,6 18 81,8 22 100 
soru 21 3 13,6 5 22,7 14 63,6 22 100 
soru 22 3 13,6 0 0 19 86,4 22 100 
soru 23 1 4,5 16 72,7 5 22,7 22 100 
soru 24 1 4,5 7 31,8 14 63,6 22 100 
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Tüm sorular ayrı ayrı incelendiğinde, 24 sorudan alınan toplam cevap grafiğinde 

“evet”ler her ne kadar pozitif değer olarak genelde benimsenmiş olsa da bu anketin 

sorularına göre diplomalarda yaşanan güven açığını da ortaya çıkarmıştır. Bu sorular 

incelendiğinde verilen cevaplardaki ortak payda  “evet” lerin mevcut durumu, 

olumsuzluğu, diplomalarda güvenlik özelliklerini ve sorgulama yöntemindeki 

yetersizliğini yansıtması yönünde olurken, “kısmen” ler bu konuda kararsızlık ve 

belirsizlik, “hayır” lar incelendiğinde alınan sonuçlardan mevcut duruma genel bir 

ilgisizlik, tereddüt, karamsarlık ve çapraz sorulan sorulara verilen tutarsız cevaplarla 

bu konularda yeteri kadar ilgi ve bilgi olmayışını özetler  durumdadır.   

Soru 1: Çizelge 3.20.’de memur görüşü ile ilgili anket sonuçları incelendiğinde 

diplomaların baskı kalitesi, seri no, barkod, hologram, mühür, belge no, kâğıt 

özelikleri vb gibi asgari güvenlik özelliklerine yeterince sahip olduğuna inanıyor 

musunuz ? sorusuna %45,5 hayır ve %54,5 kısmen cevabı verilmiş, buna göre ankete 

katılanların düşünceleri: büyük oranda diplomaların güvenlik özellikleri bakımından 

yetersiz olduğu yönünde olmuştur. 

Soru 2: Çizelge 3.20.’de memur görüşü ile ilgili anket sonuçları incelendiğinde belge 

incelemesinde belgedeki şahsın başvuran kişiyle aynı kişi olup olmadığı konusunda 

yaptığınız kimlik kontrolü yeterlimi ? sorusuna %13,6 hayır, %40,9 kısmen ve %45,5 

evet cevabı verilmiş, buna göre; ankete katılanların düşünceleri: belge inceleme 

evresinde başvuruda bulunan belge sahibine güvenle yaklaşımı sergiler niteliktedir 

Soru 3: Çizelge 3.20.’de memur görüşü ile ilgili anket sonuçları incelendiğinde 

belgenin sahte olup olmadığı hakkında bir araştırmaya yöneliyormusunuz? sorusuna 

%45,5 hayır, %27,3 kısmen ve %27,3 evet cevabı verilmiş, buna göre ankete 

katılanların düşünceleri: çoğunluk olarak araştırmaya kapalı bir yaklaşımı 

sergilemektedir. 

Soru 4: Çizelge 3.20.’de memur görüşü ile ilgili anket sonuçları incelendiğinde 

Ülkemizde kullanılan özellikle Milli Eğitim Bakanlığına ait diplomaların sahteciliğe 

karşı yeterli güvenlik özelliklerine sahip olduğuna inanıyor musunuz? sorusuna % 

59,1 hayır, %40,9 kısmen cevabı verilmiş, buna göre ankete katılanların düşünceleri: 
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diplomaların resmi nitelik taşıyan bir belge olarak kabul edilmesi nedeniyle güvenlik 

özelliklerinin sağlam olduğu yönünde olmakla birlikte tereddüt yaşandığı yönünde 

olmuştur. 

Soru 5: Çizelge 3.20.’de memur görüşü ile ilgili anket sonuçları incelendiğinde noter 

tasdikli bir diploma fotokopisinin güvenli olduğuna inanıyor musunuz? sorusuna 

%22,7 hayır, %13,6 kısmen ve %63,6 evet cevabı verilmiş, buna göre ankete 

katılanların düşünceleri: noter tasdikli belgenin her zaman güvenli olarak kabul 

edilmesi gerektiği yönünde olmuştur 

Soru 6: Çizelge 3.20.’de memur görüşü ile ilgili anket sonuçları incelendiğinde noter 

tasdikli bir diploma fotokopisini sorgulama yoluna gidiyor musunuz? sorusuna %68,2  

hayır, %27,3kısmen ve %4,5 evet cevabı verilmiş, buna göre ankete katılanların 

düşünceleri: tereddüt yaşansa da noter onaylı bir diplomanın sorgulanmasına gerek 

olmadığı yönündedir 

Soru 7: Çizelge 3.20.’de memur görüşü ile ilgili anket sonuçları incelendiğinde 

diplomaların kayıtlı olduğu kütük bilgileri sizce güvenlimi? sorusuna %4,5 hayır, 

%18,2 kısmen ve %77,3 evet cevabı verilmiş, buna göre ankete katılanların 

düşünceleri: genellikle okullarda saklı tutulan kayıt (kütük) bilgilerinin çok az bir risk 

taşısa da güvenli olabileceği yönünde olmuştur. 

Soru 8: Çizelge 3.20.’de memur görüşü ile ilgili anket sonuçları incelendiğinde 

diplomalarda fotoğraf kullanılması güvenlik bakımından gereklimi? sorusuna %22,7 

hayır, %13,6 kısmen ve %63,6 evet cevabı verilmiştir. Buna göre ankete katılanların 

düşünceleri: büyük çoğunlukla diplomalarda fotoğraf kullanılması yönünde olmuştur. 

Soru 9: Çizelge 3.20.’de memur görüşü ile ilgili anket sonuçları incelendiğinde 

diplomaları sahteciliğe karşı incelerken mukayese bakımından aynı tipten farklı bir 

diplomayla karşılaştırma yöntemini kullanıyor musunuz ? sorusuna %63,6  hayır, 

%31,8 kısmen ve %4,5 evet cevabı verilmiş, buna göre ankete katılanların 

düşünceleri: diplomaların ön incelenme evresinde dahi bir benzeriyle mukayesesinin 

büyük oranda yapılmadığı yönünde olmuştur. 
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Soru 10: Çizelge 3.20.’de memur görüşü ile ilgili anket sonuçları incelendiğinde 

diplomaların güvenlik özelliklerinin tespiti bakımından (kullanıldıkları alanlarda) 

belgeyi inceleyen kişinin yeterli bilgi birikimine ve teknolojik donanıma sahip 

olduğuna inanıyor musunuz? sorusuna %54,5 hayır, %27,3 kısmen ve %18,2 evet 

cevabı verilmiş, buna göre ankete katılanların düşünceleri: şekil ve biçim itibariyle 

belirli bir standardı olmayan diplomaların incelenmesinde inceleyen kişinin büyük 

oranda ne bir bilgi birikimi ne de teknolojik donanıma sahip olmadığı yönünde 

olmuştur. 

Soru 11: Çizelge 3.20.’de memur görüşü ile ilgili anket sonuçları incelendiğinde 

belgeyi inceleyen ve sorgulayan kişilerin yasal bir inceleme yetki ve sorumluluğuna 

sahip olduğuna inanıyor musunuz? sorusuna %45,5 hayır, %36,4 kısmen ve %18,2 

evet cevabı verilmiş, buna göre ankete katılanların düşünceleri: büyük çoğunlukla 

ilgili kişilerin bulundukları görev itibariyle yetki ve yasal sorumlulukla yükümlü olup 

olmadıkları konusunda bir bilgi sahibi olmadıkları yönündedir. 

Soru 12: Çizelge 3.20.’de memur görüşü ile ilgili anket sonuçları incelendiğinde 

diploma ve benzer belgelerinin sahteciliğe karşı incelenmesi evresinde sahtecilik 

metodlarının tümü sizce yeterince test ediliyormu? sorusuna %68,2 hayır ve % 31,8 

evet cevabı verilmiş, buna göre ankete katılanların düşünceleri: her ne kadar 1/3’ü 

evet cevabı olsada büyük oranda böyle bir yöntemin tercih edilmediği yönündedir. 

Soru 13: Çizelge 3.20.’de memur görüşü ile ilgili anket sonuçları incelendiğinde 

diploma ve benzer belgelerin sahteciliğe karşı incelenmesinde incelemeyi  yapan veya 

evrakı işleme alan yetkili ve muhatap kişinin sahtecilik ile ilgili olarak suçun cezası 

hakkında yeterli ölçüde bilgi sahibi olduğuna inanıyormusunuz? sorusuna %50 hayır, 

%36,4  kısmen ve %13,6 evet cevabı verilmiş, buna göre ankete katılanların 

düşünceleri: resmi belgede  sahtecilik ile ilgili suçun cezai durumu hakkında büyük 

oranda bilgisizlik olduğunu yönündedir. 

Soru 14: Çizelge 3.20.’de memur görüşü ile ilgili anket sonuçları incelendiğinde 

diploma ve benzer belgelerin sahteciliğe karşı incelenmesinde belgeyi sorgulayan ve 

doğrulayan yeterli bir merkezi kayıt sistemi (kayıt defteri ) varmı? sorusuna % 72,7 
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hayır, %22,7 kısmen ve %4,5 evet cevabı verilmiş, buna göre ankete katılanların 

düşünceleri: küçük bir tereddüt yaşansa da böyle bir merkezi kayıt sisteminin 

olmadığı yönündedir. 

Soru 15: Çizelge 3.20.’de memur görüşü ile ilgili anket sonuçları incelendiğinde 

diploma ve benzer belgelerin sahteciliğe karşı incelenmesinde belgeyi sorgulayan ve 

doğrulayan bir kurum veya sistem varsa  bu sisteme sorgulama amacıyla başvuru 

yapılıyormu? sorusuna %50 hayır, %36,4 kısmen ve % 13,6 evet cevabı verilmiş, 

buna göre ankete katılanların düşünceleri: böyle bir başvurunun çoğunlukla 

yapılmadığı yönünde olmuştur. 

Soru 16: Çizelge 3.20.’de memur görüşü ile ilgili anket sonuçları incelendiğinde 

diploma ve benzer belgelerin sahteciliğe karşı incelenmesinde ilgili merkezi kayıt 

sistemine yapılan başvuru yönteminin (telefon, faks, yazışma) güvenliği yeterlimi? 

sorusuna % 9,1 hayır, %22,7  kısmen ve %68,2  evet cevabı verilmiş, buna göre 

ankete katılanların düşünceleri: sorgulama durumunda sorgulama yönteminin 

tereddüt yaşansa da güvenli olarak kabul edildiği yönünde olmuştur. 

Soru 17: Çizelge 3.20.’de memur görüşü ile ilgili anket sonuçları incelendiğinde 

diploma  ve benzer belgelerin sahteciliğe karşı incelenmesinde belgeyi sorgulamak 

için yeterli süre kullanılıyormu? sorusuna %36,4 hayır, %31,8 kısmen ve %31,8evet 

cevabı verilmiş, buna göre ankete katılanların düşünceleri: diploma ve benzer 

belgelerin sorgulanması durumunda yeterli sürenin tam olarak kullanılmadığı, bu 

yaklaşımında belgeye olan güvenden kaynaklandığının anlaşılması yönündedir. 

Soru 18: Çizelge 3.20.’de memur görüşü ile ilgili anket sonuçları incelendiğinde 

diploma ve benzer belgelerin sahteciliğe karşı incelenmesinde belgenin sorgulandığı 

kayıt (kütük) sisteminin çok uzun süre güvenilir kalabileceğine inanıyor musunuz? 

sorusuna %27,3 hayır, %27,3 kısmen ve %45,5 evet cevabı verilmiş, buna göre 

ankete katılanların düşünceleri: belgeyi sorgulayan bir kayıt sisteminin varlığının çok 

uzun süre güvenilir kalabileceği yönünde endişeler yansıtmıştır. 

Soru 19: Çizelge 3.20.’de memur görüşü ile ilgili anket sonuçları incelendiğinde 

diploma ve benzer belgelerin ilgili işlem sırasında doğrudan esas alındığını ve çoğu 
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zaman inceleme veya sorgulamaya gerek duyulmadığını kabul ediyormusunuz? 

sorusuna % 9,1 hayır, %27,3 kısmen ve %63,6 evet cevabı verilmiş, buna göre ankete 

katılanların düşünceleri: diplomaların işleme alınması durumunda genel olarak 

değerlendirilebilecek büyük çoğunluğun inceleme ve sorgulamaya gerek duymadan 

kabul ettiği yönünde olmuştur. 

Soru 20: Çizelge 3.20.’de memur görüşü ile ilgili anket sonuçları incelendiğinde 

diploma ve benzer belgelerin sahteciliğe karşı incelenmesinde yeterli düzeyde 

internet üzerinde bir  kayıt sorgulama adresi varmı? sorusuna %81,8 hayır, %13,6 

kısmen ve % 4,5 evet cevabı verilmiş, buna göre ankete katılanların düşünceleri: bu 

belgeleri sorgulanabileceği yeterli düzeyde internet üzerinde bir kayıt sorgulama 

adresinin varlığı konusunda çok az bir tereddüt yaşansa da olmadığı yönündedir. 

Soru 21: Çizelge 3.20.’de memur görüşü ile ilgili anket sonuçları incelendiğinde 

diploma ve benzer belgelerin sahteciliğe karşı incelenmesinde internet üzerinde bir  

kayıt sorgulama adresi varsa bu adrese başvuruluyor mu?, ayrıca Web güvenirliğini 

bakımından sorgulama yeterli düzeyde yazışmayla doğrulanıyor mu sorusuna %63,6 

hayır, %22,7 kısmen ve %13,6 evet cevabı verilmiş, buna göre ankete katılanların 

düşünceleri: internet üzerinden sorgulama yönteminin veya sorgulanma durumunun 

yazışmayla doğrulama gibi bir işlemin çoğunlukla yapılmadığı yönündedir. 

Soru 22: Çizelge 3.20.’de memur görüşü ile ilgili anket sonuçları incelendiğinde 

belgeyi inceleyen kişinin sahteciliğe karşı güvenlik özellikleri ve test etme yöntemleri  

konusunda bilgilendirilmesi gerektiğine inanıyormusunuz? sorusuna %13,6 hayır  ve 

%86,4 evet cevabı verilmiş, buna göre ankete katılanların düşünceleri: Bu ve benzer 

belgelerle muhatap memurların belgelerin güvenlik özellikleri ve test etme yöntemleri  

konusunda bilgi açığı bulunduğu ve bu konuda bir eğitime ihtiyaç yönünde 

hissedildiği anlaşılmıştır. 

Soru 23: Çizelge 3.20.’de memur görüşü ile ilgili anket sonuçları incelendiğinde 

diploma ve benzer belgelerin sahteciliğe karşı incelenmesi safhasında oluşturulması 

halinde bir merkezi kayıt sorgulama sisteminin çok uzun vadede kâğıt belge kadar 

bozulmadan, tahrifat yapılmadan veya veri kaybı olmadan muhafaza edilebileceğine 
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inanıyormusunuz? sorusuna %4,5 hayır, %72,7  kısmen ve %22,7 evet cevabı 

verilmiş, buna göre ankete katılanların düşünceleri: olası durumda Web tabanlı bir 

merkezi kayıt ve sorgulama sisteminin hiçbir zaman bireyin elindeki kâğıt belge 

kadar güvenli olarak muhafaza edilemeyeceği konusunda büyük bir katılımın olacağı 

yönündedir. 

Soru 24: Çizelge 3.20.’de memur görüşü ile ilgili anket sonuçları incelendiğinde 

kopyalanmaya ve Sahteciliğe karşı asgari güvenlik özellikleriyle donatılmış bir 

diploma belgesinin internet üzerinden hazırlanacak olan bir merkezi kayıt doğrulama 

adresiyle sadece protokolle yetki verilecek kişilerce kontrol ve teyit edilmesi sizce 

sahteciliği önlemede yeterli olurmu? sorusuna %4,5 hayır, %31,8 kısmen ve %63,6  

evet cevabı verilmiş, buna göre ankete katılanların düşünceleri: belge sorgulama ve 

doğrulama işleminin internet üzerinden hazırlanacak olan olası bir merkezi kayıt 

doğrulama adresiyle sadece protokolle yetki verilecek kişilerce kontrol ve teyit 

edilebilmesinin her ne kadar tereddüt yaşansa da büyük oranda başarılı olacağı 

yönünde olmuştur. 

Özetle: 

Yapılan anket değerlendirmelerine bakıldığında genel eğilimin diplomalar ve benzer 

resmi belgelerde güvenlik açığının had safhada oluşu, ilgili ve yetkili memurların 

yetki ve sorumluluk taşımadıklar, suç oluşması durumunda suçun cezai müeyyidesi 

hakkında bir bilgi sahibi olunmadığı, bu ve benzeri belgeler için doğrudan kabul 

tercihinin kullanıldığı, sorgulama yönteminin pek kullanılmadığı, zaten bu belgelerin 

güvenlik özellikleri hakkında genelde bir bilgi sahibi olunmadığı, en azından bir 

mukayese yönteminin bile tercih edilmediği, noter onaylı bir belgeyi doğrudan asıl 

olarak kabul edildiği, yapılan görüşmelerde noterlerin dahi sorgulamaya gitmedikleri 

ve gelen belgenin aslı gibidir işlemini yaptıklarını savunmaları, resmi ve özel 

kurumlarda da bu tür belgeler için soruşturma işleminin yeterli olarak yapılmadığı, 

bu konuda bilgi ve güvenlik açığının had safhada olduğu, bu ve benzeri belgelerde 

fotoğrafın çok önemli bir güvenlik özelliği taşıdığı ve bu tür belgelerin üretiminde 

kıymetli kâğıt ve belgelere benzer güvenlik özelliklerinin kazandırılmasının çok 
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yararlı olacağı, olası bir Web tabanlı bir sorgulama sisteminin güvenlikle ilgili 

tereddütlere rağmen faydalı olabileceği yönünde sonuç alınmıştır. 

Yapılan bu iki anket ve alınan sonuçlar değerlendirildiğinde tezin devamını teşkil 

eden benzer ve resmi belgelere örnek sahtecilik ve tahrifata karşı geliştirilmiş örnek 

bir diplomanın tasarımına ihtiyaç duyulmuş ve Web tabanlı güvenlik unsurlarıyla 

donatılmış belge sorgulama modeli geliştirilmiştir.Geliştirilen bu örnek belgede 

kullanılması gerekli olan unsurlardan biri olarak kişiye özgün özelliklerden yüz 

fotoğrafı ve imza biyometriği de karşılaştırma ve sorgulamaya esas güvenlik 

özelliklerinden biri olarak seçilmiştir. İmza biyometriğinin geliştirilecek örnek 

modelde uygulanabilirliliğini test etmek amacıyla da gerçek ve sahte imza tutarlık 

deneysel testleri yapılmıştır. 

3.1.3. Grafolojik deney: El yazısı ve imza tutarlık testi 

Deney çalışmasında örnek bir diploma veya resmi belge güvenliği için belge 

sahibinin el yazısı ile imza örneği ile kopya ve sahte örnekleri alınmış ve 

karşılaştırmaları yapılmıştır. 

Deney materyalinin tespiti 

Deney materyali olarak bir diplomanın arkasında bulunmasını önerdiğimiz traskript 

bilgilerine ek olarak hazırlanan kişiye ait T.C. kimlik kartı bilgileri de kullanılmıştır. 

Denek olarak bu alana en yakın olan meslek olan grafik mesleği seçilmiş, ve bu 

meslek grubundan ilgili anabilim dalı 3. sınıf öğrencileri arasından tamamen 

tesadüfü “randomly selected” yöntemle 8 grafik tasarım öğrencisi seçilmiştir. 

Deneyin uygulanması 

Seçilen 8 öğrenciden daha önce hazırlanan form (el yazısı ve çift imza biyometriğini 

alındığı bir nüfus cüzdanı örneği ve alt kısmında bulunan onay alanı) çoğaltılarak, 

incelemeleri istenmiştir. Verilen örnek malzemelere ek olarak yanında boş bir form 

verilmiş ve benzer kopyasının (sahtesi) yapılabilirliliği herkes için 20 dakikalık bir 

süre de test edilmiştir. 
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Uygulandığı tarih aralığı 

Deneysel imza örneğinin alındığı grafolojik tetkik ve tespit uygulaması, 30 Aralık 

2007 tarihinde yapılmıştır. 

Deney sonuçları ve tartışma 

Grafolojik deneylerde kullanılan çalışma formları Ek-3’te verilmiştir. Yan yana 

görülen bay ve bayana ait ilk iki belge (Resim 3.23.) sahtelenmeye hedef orijinal 

belge olup takip eden 16 belge grafolojik denek testidir. İçlerinden sadece 16. sahte 

belge, orjinallerinden bayana ait belgeyi (kendi el yazısıyla ancak farklı imza 

uygulamasıyla) dolduran bireyin hazırladığı sahte belgedir. (Resim 3.27. sağ alt 

köşe) Aşağıda bir örneği görülen deney sonuçları grafoloji konusunda uzman (3 kişi 

akademisyen grafolog) 5 kişinin ve ayrıca değişik kesimlerden bu tür belgelerle 

ilişkili (2 kişi devlet memuru) 5 kişi’nin görüşüne sunulmuş içlerinden, orijinali 

belgeyi dolduran bireyden alınan sahtesinde el yazıları hariç, diğerlerinde bariz bir el 

yazısı ve imza farklılığı olduğu ve uzman ve diğerlerince kabul edilmiştir. 

 

Resim 3.1.  Solda orijinal, sağda farklı bir kişi tarafından doldurulan belge 
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Deney sonuçlarının değerlendirilmesi 

Alınan sonuçta benzetme konusunda yetenek sahibi olan bu bireylerin yaptıkları 

kopya (sahte) belgelerde ilk göze çarpan aynı karakterler arasındaki (tersim 

özellikleri gibi) değişikliklerin apaçık görüldüğü el yazısı ve imza biyometriğindeki 

farklılıklardır. Örnek olarak: üniversite bitirme yaşı olan bu belgedeki ve el yazısı ve 

imza örneklerinin alındığı tarih ile bir diplomanın kullanılabilme yaş aralığı olasılığı 

hesaplandığında yazı ve imzada karakter değişiminin bu sürede önemli bir farklılık 

gösteremeyeceği bilinmektedir. Birçok harf karakterinden an az yarısının değişmiş 

olması imkânsızdır. Bu özellik herkesin biraz dikkatlice baktığında görebileceği bir 

özelliktir. İmza uygulamasında ise gerçek imza sahibi aynı karakterdeki imzasını 

arka arkaya veya değişik aralıklarla rahatça atabilir. Burada uygulanan çift imza 

örneğinin bir başka uygulaması ise günümüzde bankalarda, çeklerde ve senetlerde 

hali hazırda uygulanan yöntemdir. Sahte imza her ne kadar üzerinde çalışılsa da arka 

arkaya benzetilerek atılması oldukça zordur. Kaldıki değişik zaman ve farklı 

bölgelerde örneği alındığında sahtecilik durumu kolayca anlaşılacaktır. Bunun 

dışında onay imzaları toplu atılan imzalar olması nedeniyle arasında çok az farklılık 

sergileyen imzalardır. Eğer imza rahat benzetilebilir düzeyde kolay ve sade değilse 

sahtecilik durumunda farklılıklar aşağıdaki örneklerde olduğu çok açık ve net 

biçimde anlaşılacaktır. Bu uygulanabilir test yöntemi ile gerçek ve sahte belge 

arasındaki farklılıkları anlayabilmek için grafoloji uzmanlığına ilk incelemede 

ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu işlem belirli bir eğitim düzeyi ve sorumluluk sahibi 

herkesin anlayabileceği bir durumdur. İmza sahteciliğine karşı geliştirilen bu 

yöntemde tez’in ana fikrine özgün olarak geliştirilen bir başka savunu ise bireyin 

imza uygulamasında mutlaka kendi el yazısı ile ad ve soyadını atması önerisidir. Bu 

oldukça önemlidir. Kişiye ait bu iki önemli biyometrik özelliğin birlikte kullanılması 

kolay ve sade imzaların sahtelenmesine önemli bir engel teşkil edecektir. Özellikle 

imza sahteciliğinin tespitinde örnek imzanın alınmasında iki imza örneğinin bireyin 

ilk attığı imzayı göremeyeceği farklı alanlarda ve en az 10-20 dakika gibi bir aralıkta 

alınmasının daha verimli olacağı yapılan uygulamalardan anlaşılmaktadır. 
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3.2. Örnek Bir Belge İçin (Diploma) Tasarım ve Teknolojik Özellikler 

3.2.1. Ürün kalitesinde tasarımın önemi 

Ürün kalitesinde görsel tasarımın öğelerinin ürün tasarımında kullanılacak unsurlarla  

birlikte görsel biçimin kalitesi yükseltmesi bakımında profesyonel grafik tasarımcılar 

tarafından hazırlanması oldukça önemlidir. Sonuçta oluşturulan bütün kendisini 

meydana getiren parçaların toplamından çok daha zengin ve bütünleşik niteliklere sahip 

zengin nitelikli bir konfigürasyon olmalıdır. 

3.2.2. Tasarımda kullanılacak donanım ve yazılımlar 

Örnek tasarım geliştirmede ve hazırlanmakta olan elektronik sorgulama modelinin 

yazılımında kullanılacak donanım ve yazılımlar aşağıdaki gibi listelenmiştir. 

▪ Gelişmiş grafik tasarıma uygun bilgisayar (yüksek özelliklerde), 

▪ Scanner Lazer  ve renkli inkjet printer, 

▪ Yazılımlar; vektörel olarak; Corel Draw, piksel tabanlı olarak ise Photo Shop Web 

için Dreamweaver ve sorgulama yönteminde içinde, PDF 417 İki boyutlu barkod. 

3.2.3. Diplomada kullanılan kâğıt özellikleri 

Diplomalar için önerilen asgari özellik, ısı nem, ışık ve diğer şartlara dayanıklı, kolay 

yıpranmayan, minimum 160-200 gr/m2. özel kalıplarla kazanda desen kazandırılmış 

tahrifatta kolay iz bırakabilir, paçavradan üretilmiş, yumuşak dokulu, mürekkep 

emilimi, gofre ve damgaya iyi cevap verebilen kâğıt türleridir. 

3.2.4. Grafolojik incelemeye duyarlı malzeme seçimi 

Sahteciliğin en sık görüldüğü sahte belge üretiminde kullanılan imza ve el yazısı 

sahteciliğinin belge incelemesinde daha kolay tespiti ve bu yolu tercih edenlere karşı 

caydırıcı özellik taşıyan nitelikli örnek belge tasarlanırken temel problemin 

anlaşılması amacıyla grafoloji bilimi ve grafolojik tespit yöntemleri en ince detayına 

kadar incelenmiştir.  
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Yukarıda açıklandığı gibi kâğıt seçiminde malzemenin mürekkep ve tutuculuk 

özelliklerine dikkat etmek, silinti, kazıntı ve tahrifata duyarlı malzeme seçmek 

önemlidir. Hazırlanan örnek tasarım da bu yöntemlerin daha kolay tespitini 

sağlayarak bir model olma özelliğini de taşımaktadır. Baskı, tasarım tekniği ve 

materyale kazandırılacak özelliklerle bu alanda önemli bir kazanım sağlamak 

amaçlanmaktadır. Bu alanda en önemli bilimsel yaklaşım ve önerimiz imza ile 

birlikte belge sahibi ve onay sahibinin  adını ve soyadını da el yazısı yöntemiyle 

kâğıt üzerine uygulamasıdır. Özellikle risk taşıyan alanlarda dolmakalem aracını 

tercih etmek, mürekkebinide farklı renk karışımlarıyla kendi belirlediği oranların 

karışımından oluşturmak önemli bir güvenlik faktörünü oluşturmaktadır. 

3.2.5. Ofset baskı uygulaması (TSE 12647-2 ) 

Uluslararası standart koyma işi, genellikle ISO teknik komiteleri tarafından yapılır. 

ISO 12647-2 nolu standardın bu bölümü ofset baskı işlemlerini kapsamaktadır.  

Temel olarak grafik tasarım sonrası renk ayrımı, kalıp ve ofset makinelerinde baskı 

uygulama sürecinden oluşur. Uygulanan örnek modelde ofset baskı için hazırlanan 

çok ince desenler vektörel formatlarda tasarlanmakta ve kalıba aktarılmaktadır. Özel 

olarak hazırlamış, bileşimi ve renk oranları değiştirilmiş mürekkeplerle basıldığında 

gözle seçilemeyecek kadar ince olan çizgiler ancak lup yardımıyla net olarak 

görülebilmektedir. Desenler arasındaki degrade renk geçişleri ve hassasiyet için 

trigromi baskı tekniği (ofset) yüksek çözünürlükte tram ile uygulanabilmektedir. 

Tarayıcıdan tarandığında ise ne kadar yüksek çözünürlükte olursa olsun vektörel 

formattaki çizgi kalınlığı tekrar vektörel olarak elde edilememektedir.  

3.2.6. Ofset baskı tasarımında CTP kalıp teknolojisi kullanımı 

Son yılların en önemli teknolojik buluşlardan biri de baskı teknolojileri alanlarındaki 

gelişmelerden ofset baskıda film tekniğini ortadan kaldıran CTP kalıp teknolojisidir. 

(Computer To Plate) CTP kalıp sistemi bilgisayardan kalıba doğrudan pozlandırma 

ile elde edilen direk kalıp sistemidir. Bu yöntemde mikro yazılar (örneğin ¼ punto 

gibi) film yerine doğrudan kalıba aktarılabilmektedir. CTP sistemlerinde tüm 

kontroller dijital ortamda sağlanmaktadır. Gelişmiş ofset makinelerinde ise tercih 
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edilecek özel mürekkep değerleri ve ayarları otomatik olarak baskı makinesine 

gönderilebilmektedir (CTP3 ya da CTP4 yöntemi). 

 

Şekil 3.1.Ofset baskıda kalıp, kâğıt ve mürekkep düzeyleri 

Günümüzde uygulanan 2 farklı kalıp tekniği olmakla birlikte tram transferinde %1‘in 

altında değer kaybını savunan termo kalıplar önerilmektedir. Vektörel desenlerin 

CTP kalıba transferinde değer kaybı olağan şartlar dışında oluşmamaktadır. 

Hazırlanan örnek model basımında bu teknoloji uygulanmış, örnek tasarımın 

hazırlığı öncesinde bu teknik ile mikro yazı, giyoş, desen ve illüstrasyon baskı 

denemeleri yapılmıştır. 

3.2.7. Tipografik baskı uygulamaları  

Yüksek baskı tekniği olarak ta bilinen ve tipo baskı olarak ta adlandırılan bu 

yöntemde kâğıt üzerine baskı yapacak yüzey, baskı kalıbının yüksekte kalan 

kısımlarından oluşmaktadır. Genellikle tek ve özel renk baskıları için ideal bir 

yöntemdir. Sözü geçen belgelerin üretiminde güvenlik yöntemlerine ek olarak 

kullanılması gereken baskı tekniklerinden biridir.  

Bu teknikte amblem, logo, desen vs tasarım unsurların basımı öncesi klişe olarak 

adlandırılan farklı ölçülerdeki baskı kalıpları film vasıtasıyla elde edilir ve baskıda 

kullanılır. Gofre uygulaması da tipografik baskı yöntemiyle benzer prensipleri taşır 

ve kullanılan klişenin baskı derinliği sahtecilik durumu da en önemli inceleme 

unsurlarından birini teşkil eder. 
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Şekil 3.2. Tipo baskıda kalıp, kâğıt ve mürekkep düzeyleri 
 

3.2.8. Tifdruk (intaglio) baskı tekniğinin özellikleri 

Çukur baskı tekniği olarak bilinen bu teknikte ince çizgiler asit indirgeme yöntemiyle  

bakır levhalar üzerine derin çizgiler halinde aktarılır. 

Baskı sırasında çizgi içerisine alınan boya kâğıt üzerine transfer edildiğinde derinlik 

boyutu oranında kâğıt üzerine kabarık olarak aktarılır. Aşağıda büyütülmüş 

örneklerinden de anlaşılabileceği gibi, paraya aşina olan insanlar bu baskının 

dokusunu eliyle rahatlıkla hissedebilmektedir. 

Bu baskı tekniği, hazırlanmakta olan tasarımda özellikle giyoş, illüstrasyon, desen ve 

yazılara uygulanacak en önemli güvenlik yöntem olarak düşünülmüştür. İmza ve 

isim alanlarına da ileriki konularda göreceğimiz gibi grafolojik tetkike uygun özel bir 

güvenlik mürekkebi ile aynı mantıkta özel bir zemin baskı alanı tasarlamak ve 

uygulamak faydalı olabilecektir. Bu baskı tekniğinin en önemli güvenlik unsuru 

asitle indirgenen bakır levha kalıplarının aynı filmle, aynı asit oranı ve aynı 

fizyolojik ortamlarda bile (ısı, nem gibi) bir daha benzerinin alınamamasıdır. Ayrıca 

baskı kalıbı olan bakır levhanın baskı esnasında esneyerek her baskı serisinde mikro 

boyutta genleşmesi ve yıpranması da önemli bir güvenlik unsuru olarak kabul 

edilmektedir. 
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Şekil 3.3. Tifdruk baskıda kalıp, kâğıt ve mürekkep düzeyleri 
 

Bu özelliklerinden dolayı her baskı serisinde mikro düzeyde de olsa farklılık 

görülebilir. Kıymetli kâğıt ve belgelerin üretimi için neredeyse tüm banknotlarda 

uygulanan bu teknik en güvenli yöntem olarak kabul edilmektedir. 

Tifdruk baskı teknolojisi günümüzde kutu ambalaj vs malzemelere yapılan ve hassas 

olmayan nadir uygulamalar ve özel amaçlı baskılar dışında günümüzde sektörel 

olarak kullanılmaz hale gelmiştir. Dolayısıyla bu teknolojiye hizmet veren yan 

sanayide o oranda küçülmüştür. Bu teknolojik değişimde ofset baskı teknolojilerinin 

verimliliği etkili olmuştur. 

Dolayısıyla tasarlanan örnek modelin öncelikle orta ölçekli standart bir matbaada 

basılabilmesi amacıyla hazırlanması düşünülerek tifdruk uygulama, prototip modelin 

dışında tutulmuştur. Ancak güvenlik özelliğinin yüksek olması nedeniyle her zaman 

kullanılabilir bir yöntem olarak düşünülmesi de önerilmiştir. 

Ancak tifdruk teknolojisinin sağladığı güvenlik özelliklerine benzer ve bu güne kadar 

amaca uygun olarak benzeri bulunmayan bir başka yöntem bu tez aşamasında 

geliştirilmiştir. Bu yöntem ileride açıklandığı gibi fotokopi ve scanner taramasına 

karşı güvenlik yöntemi olarak gofre tekniğiyle modifiye tasarımın birbirini atkileyen 

3 boyutlu görsel deformasyonu ve uygulanan tekniklerin ayrıştırılamamasıdır. 
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Resim 3.2. Tifdruk (intaglio) baskı tekniği ile giyoş ve desen uygulamaları 

 
 

 

Resim 3.3. Tifdruk baskı sonrası kâğıt üzerinde çizgilerin görünümü 
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Resim 3.4. Tifdruk baskı sonrası kâğıt üzerinde harflerin görünümü 
 

3.2.9. Tifdruk baskı tekniği ile motif, mikro yazı ve giyoş uygulaması 

Matbaa deyimlerinde giyoş olarak adlandırılan desenler, makro boyutta grafik çizim 

araçlarıyla çizim kâğıtları üzerine her renk için ve her baskı tekniği için ayrı ayrı 

tasarlanmakta, baskı öncesi kalıba aktarılmak için  tramsız olarak (tire film tekniği) 

ile mikro düzeyde küçültülebilmekte ve baskı teknolojileri aracılığıyla kâğıt üzerine 

uygulanmaktadır. Çoğu zaman ise tek bir çizimden film tekniği ile farklı renk ve 

baskı kalıpları üretilebilmektedir. Günümüzde çizim yöntemi olarak kullanılan 

vektörel tabanlı çizim araçlarıyla bu işlem çok daha kolay, hassas ve daha güvenli 

olarak uygulanabilmektedir. Her iki yöntemde de tasarımcının uygulayabileceği gizli 

şifreler bu işin birebir boyutta yeniden aynı ortamda bile olsa çizilebilmesine engel 
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teşkil etmektedir. Bu yüzden şifreleme tekniğinin yetkili ve sorumlu kişilerce bir çok 

yöntemle farklı uygulanması, güvenliği artırıcı unsurların çeşitliliği bakımından 

önemlidir. Şifreleme tekniğinin (tasarıma veri gizleme tekniği gibi) bir çok yolu ve 

yöntemi vardır. Kıymetli kâğıt ve belgelerin basımı için tercih edilen baskı tekniği 

tifdruk (intaglio) baskıdır. Tifdruk baskıda mürekkep kesiti aşağıda örnekte (Şekil. 

3.4.) görüldüğü gibi kabarık ve üç boyutludur. Kuruduğunda kâğıt üzerinde kabarık 

kalır, Bu kabarıklık oranı kullanılan mürekkebin kimyasalına göre de değişkenlik 

gösterir. Sahtecilik durumunda bu üç boyutlu derinliğin ölçüsünü yakalamak 

imkânsız düzeyindedir. Banknotlarda güvenlik sağlayıcı temel özellik, tifdruk baskı 

tekniğinin bu özelliğidir. 

 

 

Şekil 3.4.  Bir tifdruk baskıdan kesit  örneği  

.        

          

Resim 3.5. Farklı giyoş uygulamaları 
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     (a)       (b) 

Resim 3.6. Solda (a) intaglio baskı ile üretilmiş ilustrasyon, sağda ise (b) ofset baskı 
tekniği ile üretilmiş sahtesinden detay 

 

3.2.10. Özel renk baskı uygulaması  

Özel renk uygulamasında flöresan ve benzeri özel  hazırlanmış bileşimlerden oluşan 

mürekkep kimyasalının benzerinin tekrar birebir yapılması çok zor olduğundan 

sahtecilik durumunda tespit kolay olacaktır. Bu yöntem hali hazırda kıymetli kâğıt ve 

belgelerin üretiminde kullanılmaktadır. 

3.2.11. Ultraviole mürekkep ve güvenlik mürekkebi uygulaması 

Günümüzde kullanılan ultraviole güvenlik mürekkeplerinin renk ve yansıma 

özellikleri itibariyle zengin çeşitleri mevcuttur. Bu mürekkeplerin basımında ofset 

baskı tekniğinde elde edilen netlik ve dpi değerini almak zordur. Yüksek baskı 

tekniğiyle lastik kalıplarla daha başarılı sonuçların alınmaktadır. Hazırlanan 

tasarımlarda bu teknik durum göz önüne alınmalı ve tasarımlar varak baskıda oluğu 

gibi tek renk ve tire film tekniğinde hazırlanmalıdır. Bu teknikte kullanılan kalıplar, 

photopolymer esaslı kalıp olup fiziksel olarak elastiki yapıda malzemelerdir. 

Malzemenin elastikiyeti boyanın transferinde oldukça önemlidir. Güvenlik 

mürekkebinin baskısı özel ihtisas gerektirmektedir. Güvenlik mürekkebinin basıldığı 

alanların mürekkep penetrasyonuna karşı koruyucu özellik taşıması, en son baskı 

olarak tercih edilmesini gerektirir. Bu mürekkeple basılı alanların üzerine lazer, 
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inkjet veya kalem mürekkepleri uygulanacaksa tasarımın ona göre düzenlenmesi 

gerekir. Florasan (beyazlık) özelliği az olan mat kâğıtlarda daha iyi sonuç alınır.  

3.2.12. Yaldız baskı için tasarım 

Yaldız baskı uygulamasında en sık kullanılan iki farklı baskı tekniğinden ilki yaldız 

mürekkebini ofset baskı tekniğiyle kâğıda basılması, ikincisi ise varak denilen çok 

daha parlak yaldız şeritlerinin tipografik baskı tekniğiyle kâğıt üzerine 

aktarılmasıdır. Baskı kalıbının sıcak olarak varak levhayı farklı baskı materyallerine 

aktarması metalik yaldız parlaklığını en iyi yansıtan yöntemdir. Tipografik baskı 

tekniğinin kullanıldığı bu iki yöntemde tram uygulaması pek tercih edilmemekte ve 

tasarımlar tek parça kalıp mantığına uygun olarak tire film tekniğinde (%100 siyah) 

hazırlanmaktadır. 

3.2.13. Güvenlik özelliği taşıyan amblem, logo, sembol tasarımları ve 

uygulanması 

Hazırlanan örnek belgede kullanılacak olan amblem, logo, desen, giyoş ve 

illüstrasyon gibi unsurların vektörel olarak hazırlanması güvenliği sağlayan önemli 

bir tekniktir. Sembollerin tasarımında en az ve en sade grafik anlatım yöntemlerini 

kullanmak, fikri ve mesajı en açık ve anlaşılır biçimde yansıtırken sanatsal 

kaliteyi en zengin biçimiyle sunmak grafik tasarımcının dikkat etmesi gereken 

önemli hususlardan biridir. Özellikle bu tür belgelerde vektörel tasarımların 

küçültülerek uygulanması, netlik ve resimlerde keskinlik özelliğinin, sahte belgeyle 

asıl belgenin mukayese yöntemiyle karşılaştırılmasında önemli bir güvenlik faktörü 

oluşturduğu bilinmektedir.  

Her ne kadar günümüzdeki yeni buluşlar tasarımcıların ufkunu geliştirmede önemli 

imkânlar olarak görülse de bu güne kadar bu tür belgeler için hazırlanan tasarımlarda 

güvenlik çoğunlukla, tire film tekniğiyle tek renk üzerine hazırlanan kalıpların baskı 

tekniğinde kullanılması yönteminden elde edilmiştir. Ancak tasarımların 

hazırlanmasında genel yaklaşım bir çok baskı tekniğinin kombine ve birbiriyle 

etkileşimli biçimde uygulanması yönünde olmuştur. Tifdruk tekniği, bu tür tasarımlar 

için tercih edilen bir baskı tekniğidir. Basımı yapılan bu tür belgelerin kopyasının 
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alınabilmesi için scannerden tarama yapılabilmesi gerekmektedir. Tarama sonuçları 

piksel olarak alınacağından çizgisel desen ve giyoş detayları net olarak 

taranamayacaktır. Ancak piksel resimleri vektörel çizimlere dönüştürebilen 

yazılımlarda mevcuttur. Değerlendirilmeleri bir sonraki bölümdeki örnek model 

tasarımında yapılacak amblem logo semboller, vektörel olarak hazırlanıp tramsız 

olarak aynı formatta CTP kalıpla basıldığında saç kılı inceliğindeki detayları tarama 

yoluyla tekrar vektörel olarak elde etmek günümüz teknolojilerinde 

uygulanamamaktadır.  

 

Resim 3.7.  Gazi Üniversitesi diplomalarından örnek(Tasarım: Abbas Ketizmen) 

 
 

Desen, amblem, logo illüstrasyon ve mikro yazıların baskısı için genel olarak üç 

farklı baskı tekniği tercih edilmektedir. Bunlar: Ofset baskı tekniği (düz baskı), 

Tifdruk/intaglio baskı tekniği (çukur baskı) ve tipo baskı tekniğidir. (yüksek baskı). 

3.2.14. Gofre uygulamaları  

Bu tez’de örnek model olarak geliştirilen 3 boyutlu modifikasyon yönteminde de 

kullanıldığı gibi gofre baskısı genel olarak kullanılan ve önerilen önemli bir güvenlik 

unsurudur. Aynı seriden bir baskıda gofrenin kâğıda basınç derecesi hep aynıdır. İki 

yüzeye çakıştırmalı olarak negatif-pozitif gofre uygulaması ise taranarak kopyasının 

çıkartılmasına karşı önemli bir güvenlik unsuru olabilmektedir. Gofreyi incelenerek 

sahtesini aynı derinlik ve ölçekte üretmek zordur. 
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3.3. Örnek Uygulama : Diploma Tasarım ve Baskısı 

Hazırlanan bu belge tasarımında grafik özgünlük tasarımcının tamamıyla kendi 

sanatsal yaklaşımıyla ilgilidir ancak yukarıda açıklanan kişiye özgün biyometrik 

özelliklerin sahtecilik durumunda test edici bir yöntem oluşturması amacıyla belge 

üzerinde kullanılması önemli bir öneridir. Diğer öneri ise malzemenin sahtesinin 

üretilmesi ve kopyalanmasını önlemek amacıyla geliştirilen örnek mikro desen, yazı 

tasarımları ve gofre kombinasyonuyla tarayıcılara karşı geliştirilen 3 boyutlu 

güvenlik yöntemleridir. 

3.3.1. Örnek tasarımda uygulanacak güvenlik özelliklerin belirlenmesi 

Örnek olarak hazırlanan modelin (diploma) tasarım aşamasında günümüz kıymetli 

kâğıtlar içerisinde en çok güvenlik özelliği taşıyan banknotlar örnek alınmıştır. 

Ancak banknotların kullanım yoğunluğu ve malzemenin kullanımdan kaynaklanan 

yorgunluğu göz önüne alındığında tasarlanan modelin bu özellikleri taşımaması ve 

üretim maliyeti de değerlendirilmiş, ayrıca model alınan banknotun güvenlik 

özelliklerinin haricinde isim ve imza alanlarında kullanılması önerilen tahrifata ve 

imza sahteciliğine duyarlı alanlara özgün tasarım ve baskı tekniği uygulaması gerekli 

görülmüştür. Hazırlanan örnek sorgulama sayfasının üç özelliği vardır. Birincisi 2 

boyutlu barkod okuyucu ile sorgulama ve doğrulama yöntemi, ikincisi kişisel 

biyometrik özelliklerin (imza, el yazısı ve yüz biyometriği) mukayesesinin 

yapılabilmesiyle sahteciliğin önlenebileceği bir güvenlik uygulaması, üçüncü ise 

malzemeye sağlanan güvenlik özelliği (mikro yazı, desen ve gofre) ve sahtecilik 

durumunda test edilmesini sağlayan yöntemin hazırlanmasıdır.  

Mikro desen ve yazı uygulaması iki değişik yöntemle sağlanmıştır. Birincisi; 

basıldığı seri ve tertip itibariyle diplomanın tasarım ve basımında sağlanan güvenlik 

özelliği, ikincisi ise; her bir belgede imza ve yazı alanlarında kişiye ait T.C. kimlik 

noları veya değişime uğramış verileriyle oluşturulan kişiye özgün yazı ve imza alanı 

yöntemidir  
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Özgün yazı ve imza alanı tasarımı 

Diplomalarda veya benzer seri imza özelliği taşıyan onaylı belgelerde çoğunlukla 

(toplu) imzaların aynı süreçte arka arkaya atıldığı düşüldüğünde imza incelemesinde 

çok önemli olan hız, işleklik ve baskı derecesi gibi tanı unsurların birbirini takip eden 

belgelerde (arada kesintiye uğrasa da) rahatlıkla karşılaştırılabilme, inceleme ve 

mukayese kolaylığı ve bu belgelerin gerçeği ile sahtesini ayırt edebilme imkânı 

sağlamaktadır. Ayrıca yukarıda da bahsedilen ve önerilen çift imza alanı ise 

sahteciliğe karşı çok önemli bir doğrulama yöntemi olarak düşünülmelidir. Seri imza 

atan bir yetkilinin aynı birbirini takip eden her bir belge için çift imza atarken bu 

serinin asla bozulmadığını, sahtecilik durumunda ise bir sahte imza benzetilse dahi 

hemen yakınındaki atılan ikinci sahtenin bir öncekine tam benzeyemeyeceği mutlaka 

farklılık olabileceği ayrıca diğer belgelerle karşılaştırıldığında ise bu serilik, akış, 

kalem baskı özelliklerinin hazırlanan bu imza alanının teknik özelliklerinden dolayı 

daha kolay fark edilebileceği yapılan çalışmalardan anlaşılmıştır.  

 

Şekil 3.5.  Örnek imza alanında orijinal ve sahte imzaların hız ve akış yönü 

 

Ayrıca gerçek imzada hız ve akış seriliği imza alanındaki barlardan etkilemezken, 

sahtesinde ise; zaten bir önceki ile benzerlik konusunda büyük tutarsızlık 

sergilemesinin yanı sıra kararsızlık, tereddüt ve tutukluk akış hızını etkileyebileceği 

ve kişiye özgün TC kimlik no gibi veriler veya  algoritmik bir formülle üretilen 
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datalarından oluşan mikro font sayısal verilerinin lazer baskısından oluşan barların, 

bu tereddüt ve tutukluluğun tespitinde daha da etkili olabileceği kuramsal olarak 

düşünülmüştür. Sahtecilik durumunda imza hızı yavaşlayacak, hızı düşen çizgi, baskı 

alanında daha net tespit edilecektir. Bu imza alanının lazer yazıcıdan diğer verilerle 

birlikte alındığı düşünüldüğünde belge sahibinin biyometrik özelliklerinden alınan 

sayısal verilere göre özgün olarak güncel değerlerle formüle edilmesi ise güvenlik 

özelliklerinin artırılmasında bir başka yöntem olarak düşünülebilir. 

 

Şekil 3.6.  Sağda 1 punto ve 2punto mikro yazıları 1x1 görünümü 
 

Yukarıdaki örnek imza alanındaki barların diğer verilerle birlikte minimum 1200 

dpi’de lazer yazıcıdan alındığı düşünüldüğünde barların belge sahibinin biyometrik 

datalarına göre veya en pratik olarak T.C. kimlik nolarıyla oluşturulması daha ileriki 

boyutlarda düşüldüğünde ise belge içerisindeki temel bilgilerin ve verilerin veri 

gizleyen bir yazılımla datalarda gizlenmeside mümkündür. En kolay biçimiyle 

uygulandığında kişisel bilgiler, 1 veya 2 puntoluk mikro fontlardan oluşan yazı, 1200 

dpi çıktıda paralel yatay çizgiler gibi görünmektedir (Şekil 3.6.). Özel renk 

mürekkebiyle basılması da güvenlik açısından çok önemlidir. Örnek imza alanının 

aynı tertip ve serideki tüm belgelerde değişmediği düşünülerek üretilen bir seri 

numarası biçiminde tüm belgeyle birlikte tifdruk baskı tekniğiyle basılması ve 

baskıda tahrifata karşı geliştirilmiş hassas özel mürekkep kullanılmasının (Şekil 3.7.) 

özellikle kalem hızı, akış hızı, fulyaj ve mürekkep izi gibi grafolojik tetkiklere 

duyarlı bir zemin olarak güvenliği artırmada  etkili olacağı düşünülmektedir. 
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Şekil 3.7.  Tifdruk baskı sonrası yazıların temsili görünümü 

 

Şekil 3.8.  Barkod üzerine örnek imza 
 

Örnek imza alanının belge sahibinin T.C. numarasından geliştirilen verilerle 

yukarıdaki örnekte görülen ve açık bir renkte basılan bir çeşit barkod ile 

oluşturulması da sahteciliğe karşı sahtekârın cesareti kıran faydalı bir model olarak 

düşünülebilir. Yukarıda Endüstriyel standart formatlardan ITF-14 ile oluşturulan 

barkotta örnek olarak ilk 2 hane kişinin doğum yılının son iki rakamı, sonraki 11 

hane ise T.C. kimlik numarası olarak gösterilmiştir. 

Yukarıdaki güvenlik özelliklerinin her birinin ayrı ayrı uygulanmasından ziyade 

geliştirilerek kombine biçimde uygulanması düşünüldüğünde benzer bir kopyasının 
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profesyonel tasarımcılar tarafından bile hazırlanması çok zordur. Bunun yanısıra 

diploma defterlerinde (kütük) saklanması önerilen, belge sahibinden diploma alırken 

alınacak el yazısı ile kimlik bilgileri ve imza örneği alanlarında da kullanılabilecek 

bir yöntem ve sorgulama/mukayese yönteminde faydalı olabileceği düşünülerek 

geliştirilmiş bir tekniktir.  

3.4. Baskı Materyali ve Kazandırılan Güvenlik Özellikleri 

3.4.1. Örnek tasarım için geliştirilmiş yeni güvenlik özellikleri 

Photoshop’ta liquify ayarları ile modifiye edilerek hazırlanan 1 puntoluk mikro yazı,  

şekil ve desenlerin scanner ve kamera taramasına karşı negatif klişe gofre tekniğiyle 

3 boyutlu olarak ikinci kez modifiye edilmesi 

 
Fotokopi veya tarayıcıya karşı geliştirilmiş mikro yazı ve desen tasarımında tifdruk 

baskı ilk tercihimiz olmuştur. Ancak, bu baskı teknolojisinin özel alanlar dışında 

artık nadir kullanılıyor olması nedeniyle farklı yöntemler yönelinmiştir. Tifdruk 

güvenlik özelliği; baskıda mürekkebin kâğıt üzerinde boyutlu olarak transferi 

yöntemidir. Şekil 3.13’de görüldüğü gibi mürekkep, kuruduğunda kâğıt üzerinde 

kabarık olarak ve tebeşir gibi kalır. Bu uygulamalarda boya derinliğini aynı kalıpta 

farklı bölgelerde artırmak ve azaltmak elimizdedir. Temel güvenlik özelliği ise işte 

bu kabarık mürekkep transferinde klişe derinliği ve çizgi kalınlığı ölçeğinin birebir 

bir daha elde edilememesidir. Mürekkep kimyasalının sağladığı güvenlik de bir 

başka boyutudur. Tifdruk baskı tekniğinin bu özelliğinden etkilenilmiş, görme 

eşiğinde seçilebilen 3 boyutlu derinlik etkisi yeni olarak geliştirilen yöntemle  

yazılım ve baskı tekniğiyle bütünleşik biçimde elde edilmiş ve tifdruk baskı 

güvenliğine alternatif olarak düşünülmüştür. 

Buna göre gofre uygulamasıyla görünümü; bozulma, bükülme, eğilme gibi 

deformasyona uğrayan seçili alandaki yazı, şekil ve desen gibi tasarımların 

photoshop yazılımında hazırlanırken liquify komutu aracılığıyla değiştirildiğinde bu 

yöntemle sağlanan modifikasyonun gofre tekniğindeki modifikasyonla çakışarak 

yanıltıcı bir görünüme dönüştüğü yapılan deneysel çalışmalardan anlaşılmıştır. 
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Bu çakışma sonucu oluşan desenlerin modifiyesiz olarak gerçek görüntüsünü 

tarayıcıdan almak oldukça zordur. Aşağıdaki örneklerde de anlaşılacağı gibi, 

taranarak alınan  kopyasında iki yöntemin arasındaki farklılığı veya bozulmaya 

sebep olan etken ayırt edilememektedir. 

Bu araştırma sırasında yapılan deneysel çalışmada %2-3’lük gri tram değerindeki,  

CMYK renkleri dışında özel hazırlanmış mürekkeple (%60-70 oranında altın yaldız, 

% 3-5 Siyah, %3-5 kırmızı, %10-15 transparan) elde edilen (çok açık renkli) baskı, 

gelişmiş renkli fotokopiyle elde edilememiştir.  

 

Resim 3.8.  Altın yaldız karışımın hazırlanması 

2400 dpi tarama sonucunda  elde edilen sonuç ise bu alanda en etkin yazılım olan 

photoshop’ta test edilmiştir. Test sonucuna göre taranarak elde edilen görünümde 1 

puntoluk modifikasyona uğramış harflerin ayrıştırılmasında % 2-5’lik seçim aracı 

toleransı çok açık olan lekeleri ancak seçebilir bulunmuştur. Bu durumda ise 

piksellerin aynı iki harf karakterinde dahi farklılık taşıdığı gözlenmiştir. Ayrıca 

yaldız renk çıplak göz veya 10X’lik bir lup ile ayırt edilememiş, çok açık basılması 

nedeniyle trigromi gibi algılanmıştır. Scannerler deki yüksek tarama ise yazılım 

gereği altın yaldızı CMYK formatında çözümlenmiştir. Bu mürekkep kimyasalın 

ayırd edilmesi için öce fark edilmesi, sonrasında ise spektrometrik ölçüm araçlarıyla 

rek analizinin yapılması gerekmektedir. Gelişmiş renkli fotokopiden gofre dahil 

sonuç alınamamış, yüksek çözünürlükte tarama sonuçlarında ise liquify filtresinin 
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sağladığı modifikasyon (model değişimi) ile gofre modifikasyonu ayrıştırılamamış 

tır. Liquify filtresinde elde edilen modifikasyonun mevcut yazılım gereği tasarım 

sırasında fırça darbesiyle elde edilmesi ise aynı resimden aynı sonucun bir daha 

alınmasına olanak vermemektedir. Bu özellik ise diğer farklı bir güvenlik özelliğini 

sağlamaktadır. Ayrıca basılı materyaldeki gofre uygulamasında klişe derinliği 

yakalayabilmekte oldukça zordur. Dijital kamera dan 8,1 megapiksel micro çekim 

deneylerinde (Resim 3.9.- 3.10.) tarayıcılardan daha iyi sonuç alınabilmiş, ancak bu 

işlem sonucunda da ayrıştırılma sorunu yaşanmıştır. 

 

   

                            (a)                                                               (b) 

Resim 3.9.  3 boyutlu gofre etkisi kazandırılan baskının koyu tonda görünümü   (a) 
ve klişe ile kabartma sonrası görüm (b) 
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Resim 3.10.  Gofre baskı sorası 45 derecelik açıdan görünüm 

Ekte örneği görülen prototipte uygulanan yöntem çıplak gözle seçilebilirken yüksek 

çözünürlükte taranarak gelişmiş bir yazıcıdan kopyası elde edilememekte, 5X’lik 

basit bir mercekle tüm detayları incelenebilirken aynı görüntünün kopyasının %100 

oranında çıkarılması yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi yüksek 

teknolojiler ve günümüz sahtecilerinin dahi kolay başaramayacağı profesyonel 

tasarımcılık gerektirmektedir. Aşağıda örnekler, bu yöntemi ve işlem basamaklarını 

açıklamaktadır. 

 

Şekil 3.9.  Liquify filtresi öncesi zeminde ay yıldız tasarımı  
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Şekil 3.10.  Liquify filtresi sonrası modifiye olan zeminde 1 punto yazılar 

 

 
 

Şekil 3.11.  Photoshop’ta liquify ayarları ile değişime uğramış zemin yazıları 
3boyutlu modifiye etmek için hazırlanan negatif gofre kalıbı tasarımı 

 

 

Resim 3.11.  Gofre klişesi kalıbı 
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Zemin Tasarımı ve Güvenlik Önlemleri 

Mikro yazı güvenliği günümüzde uygulanan en önemli güvenlik yöntemlerinden 

biridir. Mikro yazıda güvenliğe örnek olarak özgün, yeni bir deneysel bir çalışma 

aşağıda verilmiştir. Bu işlemde önemli olan güvenliğin gizli tutulmasıdır. Standart 

bir matbaada üretilebilir güvenlik özelliğine örnek olarak açıklanan yöntemde, 

tasarımda materyale kazandırılan şifreli kodlar ve izler vardır. Bu kodlar her baskı 

tertibinde değişmelidir. Tüm güvenlik özellikleri her bir baskı tertibi sonrasında bilgi 

olarak gizli tutulmalı ve bilgi güvenliği de ona göre geliştirilmelidir.  
 

Farklı bir uygulama olarak geliştirilen  bu tasarım ve baskı tekniği yönteminde, 

mikro yazı, lens aracılığıyla pozitif yapıdan negatif bir alana degrade geçişle 

bütünleşmekte olup, örrnek tasarımı yapılan TODAİE yüksek isans diplomalarına 

(Resim 3.12.) uygulanmıştır. İlk bakıldığında fark edilemeyen ancak zeminde kâğıt 

dokusu ve gofre gibi izlenimde verebilen bu tekniğin uygulaması ofset baskı 

tekniğiyle sağlanmıştır (Resim 3.13.). 

 

 

Resim 3.12. TODAİE diploma tasarımında zemin baskısı (Tasarım:Abbas Ketizmen) 



 

164

TODAİE için hazırlanan bu diploma baskısında ofset baskı tekniğinde CTP kalıp 

teknolojisi kullanılmış ve aşağıdaki örnekte olduğu gibi belgenin, fotokopisinde 

zemindeki yazılar tamamen kaybolmakta olup, tarayıcılardan yüksek çözünürlükte 

tarandığında bile grafik çözümleme ve baskı tekniği sonucu birebir kalıbının yeniden 

çıkarılmasına imkân vermemektedir (Resim  3.13.). 

 

Resim 3.13. Tez uygulayıcısı tarafından hazırlanmış bir deneysel çalışma  
 

Tasarlanan diplomanın yukarıda solda bilgisayarda vektörel olarak düzenlendikten 

sonraki JPEG görüntüsü, sağda ise ofset baskı tekniğinde CTP kalıp kullanılarak 

basılan ve kullanılan yöntemle çapraz degrade gofre etkisi yaratılan tasarımın baskı 

sonrası yüksek çözünürlükte taranan piksel formatındaki resmi görünmektedir. Bu 

görüntüden dahi birebir kalıp alınamayacağını anlaşılmaktadır. 

Bu yöntemin bir benzeri yapılan deneysel tasarımda da uygulanmış, kopyalanmaya 

karşı geliştirilen örnek zemin baskı tasarımı için 2 farklı güvenlik özelliği 

geliştirilmiştir.  
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Şekil 3.12. Farklı alanlardan alınan kesitlerde mikro yazının ton farkları 

 

 
Resim 3.14.  Koyu tonda basılan model baskı örneğinden kesitler 
 

İlk yöntemde yukarıda şekilde büyütülmüş olarak gösterilen (Şekil 3.12.) örnek 

tasarımda zeminde mikro yazılar, birbirine çok yakın iki farklı renk gurubunun 

kontrastlı degrade geçişi sırasında rölyef etkisi verilerek gofre uygulamasına 

dönüştürülmüştür. Bu yöntemde ofset baskı tekniği kullanılmıştır. Alanın hiçbir 

noktasında fontlar arasındaki spektrometrik değerler birbirine eşit değildir. Kaldı ki 

daha ileri düzeyde şifreleme yöntemi burada tercih edilmemiştir. Sahtesiyle 

orijinalinin farklı koordinatlardaki noktalarda karşılaştırılması test için yeterli 

olacaktır. Fotokopi veya tarayıcıdan renkli baskı alınarak elde edilen sonuçta farklı 

detayları ve iki renk arasındaki mikro farkları anlamak mümkün olmadığı gibi 

degrade geçişten gofre etkisine kadar alınan tüm sonuçlarda bariz bir fark 

görülmüştür. Ayrıca uygulanacak bir yöntemle seçili noktalara güvenlik amacıyla 

data gizleyerek mikro şifreler uygulamak ve böylece tasarımının da profesyonel 
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sahtekarlar tarafından kopya edilmesini imkânsız hale getirmek mümkündür. 

Sahtecilik durumlarında mukayese yöntemi için geliştirilmiş bir modeldir.  

İkinci yötem olarak; mikro şifreleme yöntemi geliştirilmiştir. Buna kolay bir örnek 

vermek gerekirse (Şekil: 3.13. - 3.14. - 3.15. ) kâğıdın herhangi bir köşesi baz 

alınarak (burada sol alt köşe tercih edilmiştir) alınacak yatay ve dikey koordinatların 

kesiştiği yerlerde farklılıklar oluşturulmuştur. Buna örnekler geliştirmek 

mümkündür. Ancak bu ve benzeri yöntemlerin geçerli olabilmesi için yapılan tüm bu 

çalışmalar mutlaka kayıt altına alınmalı ve formül herkesin kolay ulaşamayacağı 

biçimde muhafaza edilmelidir. Bu tür yöntemlerin farklı işlem basamaklarında farklı 

uygulayıcılarda saklı tutularak uygulanması ise güvenliği de o düzeyde artıracaktır. 

Bu yöntem örnek model tasarımında uygulanmamıştır. 

          
Şekil 3.13. Mikro yazıda koordinat ve işlem yapılacak harfin belirlenmesi 

 

 

Şekil 3.14. Bir mikro yazının siyah görünümü ve noktaların koordinatlarla seçimi 
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Şekil 3.15.  Koordinatlarla seçili alanlardaki harflerde değişim 

 
 

Bu araştırmada karşılaştığımız dikkat çeken bir konu ise günümüzde özelikle yüksek 

öğretim kurumları diplomalarının bir çoğunda Türk Bayrağının kullanılması ile ilgili 

bir standart kaydın olmayışıdır. Birçok resmi evrakta (Nüfus cüzdanı, pasaport vs ) 

kullanılırken resmi belge niteliği taşıyan günümüz üniversite diplomalarının çoğunda 

kullanılmamasıdaki neden araştırılmış bununla ilgili herhangi bir açıklama (anket 2 

uygulaması sırasında ) sorulan makamlarca verilememiştir. Hazırlanan örnek model 

tasarımında Türk Bayrağı öneri olarak kullanılmıştır.. 

 

 

Resim 3.15.   Türk Bayrağının gofreli baskısı 
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Günümüzde uygulanan bir başka önemli güvenlik özelliği ise florasan etkili UV 

güvenlik mürekkeplerinin kıymetli kâğıt ve belgelerde kullanılıyor olmasıdır. Bu 

güvenlik yönteminin temel özelliği, mürekkeplerin satışının izne tabi olması ve 

resmi bilgilendirme yapılmasını gerektirirken bu işlem son birkaç yılda uygulamadan 

çıkarılmış, bu ve benzeri mürekkepler izinsiz satılmaya başlanmıştır. Buna rağmen 

yapılan deneysel çalışmada bu yönteme de yer verilmiştir. Bu işlem için fotopolimer 

esaslı lastik klişeler yaptırılmış ve kuru tip olarak adlandırılan bu baskı yöntemi tipo 

baskısı gibi ofset kazanlarına yapıştırılarak uygulama yapılmıştır. (Resim:3.16.) 

      

Resim 3.16.  UV mürekkep kalıbından görünümler 

      

    -a-       -b- 

Resim 3.17.  UV mürekkebi (a) ve baskı yapılan alanların UV  ışık altında 
yansıması(b) 
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Şekil 3.16.  Mikro yazılarla hazırlanmış örnek zemin tasarımı 

 

● Zemin (fon) tasarımında 2 puntoluk yazılarla güvenlik  

Yukarıda A4 boyutlarındaki örnek belgenin sadece üç özel renkle oluşturulan zemin 

tasarımının küçültülmüş hali, devamında ise farklılıkların seçilebileceği farklı 

alanlardan alınan görüntülerin büyütülmüş durumları gözükmektedir. Mercekle 

büyütülen detaylar incelendiğinde aralarındaki spektrometrik ton farkı bariz biçimde 

gözükmektedir. 

Bu yöntemde hazırlanan örnek zemin tasarımının uygulamada yapılabilirliliğine 

örnek olması amacıyla bir önceki tasarıma ek olarak, ofset baskı tekniğiyle giyoş 

uygulamasına model olabilecek spiral bir degrade geçişi de gofre etkili mikro 

yazılarla çakıştırılmıştır. Burada uygulanan yöntemle de zemin tasarımı dışında 

fontlarda geçişli gofre etkisiyle renk değişimi sağlanmış ve baskı sonrasında 

tarayıcıdan %100 aynı sonucu elde edilemeyen ve çoğaltılamayan bu örnek yöntem 

geliştirilmiştir. Aşağıda model olması önerilen örnek tasarımdan alınan kesitler  

incelenmiştir. 
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Resim 3.18. Üç özel renk, trigromi, gofre ve UV mürekkep teknikleriyle sahteciliğe 
karşı geliştirilmiş standart bir matbaada basılabilir diploma tasarımının 
baskı öncesi jpeg formatta görünümü 
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Şekil 3.17. Örnek tasarımdan yerleri.tespit edilerek alınan kesitler  

 
Baskı Tasarım 1a   

Şekil 3.18. Örnek tasarımdan (1) ve baskısından alınan (1a) kesitler 

 

Baskı Tasarım 2 a  

 Şekil 3.19. Örnek tasarımdan (2) ve baskısından alınan (2a) kesitler 

 

Yukarıdaki 1 nolu detay incelendiğinde degrade sarı zemindeki mikro yazıların 

gölgeli 3 boyutlu görüntüsü ilk dikkat çeken güvenlik özelliklerinden biri olarak 

görünmektedir. Hatasız ve düzgün kopyasının yapılabilmesi için CTP kalıp ve 4 

renkli ofset baskı tekniğinin kullanılması ilk akla gelen yöntemdir. Çünkü sarı rengin 

içerisindeki karışım (%70-80 oranında altın yaldız, % 10-15 Siyah, %10-15 kırmızı, 
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%10-15 transparan) spektrometrik inceleme dışında lup ile anlaşılamayacak 

ölçüdedir.  

 

Resim 3.19.  Gümüş yaldız karışımın hazırlanması 

Amblem ve logoların basımına örnek olarak, degrade renk (lacivert) geçişli logolar 

için ofset, tek renkli logolar için güvenlik artırıcı özellik olarak tifdruk baskı yöntemi 

önerilmektedir. 2 nolu detay (Şekil 3.19.) incelendiğinde, ise iki farklı mürekkebin 

farklı oranlarda (gümüş ve altın yaldız karışımı) uygulandığı bu alanda taranma 

sonrası alınacak değerlerle hazırlanan iki farklı kalıp baskısında negatif ve pozitif 

değerdeki (alt ve üst) bu iki mikro yazının kombine olarak kaydırılmadan basılması 

bile sahtecilikte oldukça zor gözükmektedir. Kaldıki mürekkebin kimyasal bileşimini 

tesbit etmekte o oranda zor bir iştir. 

Baskı Tasarım 3 a   

Şekil 3.20.  Örnek tasarımdan (3) ve baskısından alınan (3a) kesitler 
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Baskı Tasarım 4 a  

Şekil 3.21.  Örnek tasarımdan (4) ve baskısından alınan (4a) kesitler 

 
 

Yukarıdaki 3 ve 4 nolu detaylar incelendiğinde (Şekil 3.20, Şekil 3.21.) ilk göze 

çarpan 4 nolu detayda renk değerlerinin kaybolduğu fontların beyazdan griye 

dönüştüğünü ve üzerinden eriyerek geçen paralel beyaz çizgileri görmekteyiz. 

Burada görüntüler tamamen değişmiştir. Bu alanda kullanılan başlık yazılarında 

farklılık bakımından baskı tekniği olarak tipografik baskı tekniği ve mürekkep olarak 

ta formüle edilerek hazırlanmış özel mürekkep karışımı önerilmektedir. Bu tür zemin 

baskılarında her baskı tertibinin birbirinden ayrı olacağı ve bununda her basım 

serisinde tertip ve seri olarak numaralandırılması gerektiği düşünüldüğünde 

mürekkep karışım oranlarındaki (%-5-10) farklılığın güvenlik açısından zaten gerekli 

olduğu anlaşılmaktadır. Baskı sırasında mürekkep minimum düzeyde ve en açık 

tonuyla kâğıda aktarıldığı için lup ile rahatlıkla seçilirken taranarak kopyasının 

alınamayacağı da yapılan deneysel çalışmalardan anlaşılmıştır. 

Baskı Tasarım 5 a                     

Şekil 3.22. Örnek tasarımdan (5) ve baskısından alınan (5a) kesitler 
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Baskı Tasarım
 

Şekil 3.23. Örnek tasarımdan (6) ve baskısından alınan (6a) kesitler 

 
5 nolu detay (Şekil 3.22.) incelendiğinde fontların özel mürekkep karışımı zemin 

rengiyle (%75-85 oranında altın yaldız, % 5-10, sarı, %5-10 kırmızı, %10-20 

transparan) aynı renk tonlarına dönüştüğü ve farklı açılardaki paralel dalga çizgilerin 

pikselleri bozduğu, gümüş yaldız karışımından elde edilen gri font gölgelerinin de 

renklerinin koyulaştığı görünmektedir. 6 nolu detay incelendiğin de (Şekil 3.23.)  

kesitler arasında renk değerlerindeki farklılık kolayca görülebilmektedir. Alt 

kısmında ise ekstra olarak hazırlanan özel karışımlı yaldıza örnek olarak 0,5 mm’lik 

yatay çizgi düzenlemiştir.  

                               

Şekil 3.24.  Örnek tasarımdan alınan 7 ve8 nolu kesitler 

 

7 nolu detay (Şekil 3.24.)  soğuk damganın  uygulanacağı alanlardır. Hem fotoğraf, 

hem de belge üzerine bırakacağı baskı izi soğuk damgalar için önemli bir güvenlik 

unsurudur. Soğuk damgalarda taklit edilebilmektedir ancak basınç oranı ve 
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materyalde bıraktığı iz ve derinliği aynen elde etmek zordur. Kaldı ki bu tür seri 

olarak basımı yapılan belgelerde bir önceki ve bir sonraki belgelerin güvenlik 

özelliklerinin birbiriyle yakınlığıda incelemede önemli bir ölçektir. 

8 nolu detayda (Şekil 3.24.)  kullanılan 2D barkod uygulanması ise sorgulanma için 

geliştirilen özellikle fotoğraf sahteciliğinin önüne geçilmesi bakımından çok önemli 

olmakla birlikte sahteciliğe karşı kullanılan ve tezde öneri olarak zemin tasarımı 

kadar önemli bulunarak savunulan bir yöntemdir. Bu yöntemle kişiye ait ve tek olan 

T.C. kimlik numarası, doğum yılı, okulu ve mezuniyet yılları sayısal olarak datalara 

dönüştürülerek verilmiştir. Sahtecilik durumunda belge, Web tabanlı sorgulamaya 

alınacak, kütük kayıt veriyle karşılaştırıldığında tutarsızlık ortaya çıkacaktır. Bu 

alanda örneklenen 2D barkodun örnek tasarımda kâğıdın arka yüzünde kullanılması 

tercih edilmiştir 

 

        
Resim 3.20.  Prova baskı sonrası kontrol  

 

Kullanılan özel renk, mikro yazılar özgün tasarım ve baskı tekniğiyle elde edilen bu 

örnek tasarımlarda amaçlanan hedef üretilen belgenin güncel teknolojileri kullanarak 

bir fotoğraf gibi yeniden basımın engellemektir. Örnek materyal olarak banknot ve 

pasaportları göstereceğimiz bu uygulamaların güvenlik özelliklerinin sadece 

materyal üzerinde kalmaması içinde sorgulamaya yönelik diğer önlemler 

geliştirilmiştir.  
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 Baskı Tasarım  

Şekil 3.25.  Gazi Üniversitesi arması (Tasarım: Abbas Ketizmen) 

 

Sembol, arma, desen ve motiflere uygulanan güvenlik özellikleri 

Diploma tasarımında kullanılan ve içerisindeki tüm logo ve ögeleriyle birlikte 

tasarlanan arma (Şekil 3.25.) incelendiğinde kendi içerisinde bilim alanlarını 

yansıtan özgün logolar ve ortada rektörlük binasından oluşmaktadır. Bu armanın 

tasarımında ortadaki rektörlük binası 100 katı büyük oranda tamamıyla vektörel 

teknikle hazırlanmış olup, 3cm’ye küçültülmesi sonucu, vektörel çizgilerin birbirine 

karışmasını engellemek ve olabildiğince net görüntü almak maksadıyla TIFF 

formatına dönüştürülmüştür. Vektörel formatta hazırlanan yazı ve diğer çizgisel 

nesnelerin CTP kalıp teknolojisiyle ofset tekniğinde basılması sonucuna elde edilen 

ekteki örnek belge, yüksek çözünürlükte tarandığında saç kılı inceliğindeki vectörel 

çizgiler piksel formatta taranmış, orijinaldeki TIFF değerleri alınamamıştır. Ayrıca 

TIFF formata dönüştürülen bina resmindeki kalite de kopyalamada alınamamıştır.. 

 

Şekil 3.26.  Arma üzerinde vektörel formatta hazırlanan rektörlük binası ve logolar 
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Resim 3.21.  Gazi Üniversitesi diplomasında kullanılan armadan 600 dpi tarama 
sonucu alınan detay. 

 
 
 
 

Aşağıda örnek tasarımı görülen motif uygulaması da geliştirilen bir başka yöntem 

olarak başlı başına bir güvenlik özelliği taşımaktadır. (Şekil 3.27.) Bu yöntemde 

degrade renk geçişlerinin, giyoşlar vasıtasıyla belge üzerine doğrudan renkli lazer 

yazıcı kullanılarak aktarılması uygun görülmüştür. Desen ve motiflerin tasarımında 

kültürel değerlerin yansıtılması ve profesyonelce işlenmesi oldukça önemlidir. 

 

 

Şekil 3.27.  Anka kuşu (simurg) için Selçuklu yaprak ve sembolleriyle farklı bir 
grafik yorum (Tasarım: Abbas Ketizmen) 

 
 

Bu tür tasarımların genel bir bütünlük ve uyumluluk göstermesi ve estetik 

sorunlardan uzak kalması tercih edilen yöntem olmalıdır. Hazırlanan desenler de 

gizli motif, işaret veya kurumu yansıtan yazı gibi unsurlara aşağıdaki örnekte olduğu 

gibi (Şekil 3. 28.) yer verilebilir. 
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Şekil 3.28.  Desende gizli yazı 

 
 

Bu yöntem sayesinde desen ve motiflerin farklı kurumlarca kullanılması da 

engellenmiş olunur.  Yukarıdaki desenin içinde uygulanan giyoş tekniğinde birbirine 

paralel ve farklı bölgelerinde değişime uğramış 500 adet 01mm kalınlığında çizgi, 

gökkuşağı renginde degrade geçiş yöntemiyle uygulanmıştır. 

 

 

Şekil 3.29. Desende degrade renk geçişli giyoşlar  

 
 

Bu uygulamayla 01 mm kalınlığında paralel degrade gökkuşağı renk geçişiyle giyoş 

uygulamasının vektörel olarak (tramsız) kâğıda basılması günümüzde yaygın olarak 

kullanılan ofset ve diğer matbaa teknolojilerinde oldukça zordur ancak banknotlarda 

ki benzer uygulamaları tifdruk baskı tekniğinde, 20 YTL’de geçişli iki renkte 

görebilmekteyiz (Resim 3.22.) 
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Resim 3.22.  Degrade renk geçişli mikro yazıların 20 YTL’deki örneği 
 

 

Bu yöntemin tüm tertip ve seri basımında değişime uğramadan uygulanabilmesi için 

renkli lazer yazıcılar ek güvenlik materyali olarak değerlendirilebilir. Bu uygulama 

örnekteki arma ile bir bütün olarak ta sağlanabilir. Bu uygulamada lazer tonerinin 

rengini, çizgiler arası renk geçişini ve değişimleri tarayıcıdan geçirerek aynı çizgi 

kalınlığı ve yukarıda sayılan değerlerle aynı kalitede almak çok zordur. Dolayısıyla 

bu yöntemde sahteciliğe karşı uygulanması gereken bir güvenlik yöntemi olarak 

kabul edilebilir. 

3.4.2. Numaratörle seri no basımı 

Yapılan her baskı sonrasında basılan tüm belgelere numaratörle seri no 

verilmesi sahteciliğe karşı geliştirilmiş önemli uygulamalardan biridir. 

Numaratörle seri noları basılarak verilen belgeler matbaacıyı ve basım yaptıran 

kurumu da korumaktadır. Bu yöntemde basım sonucu sayım yapılmalıdır. 

Baskıya giren kâğıt miktarı, matbaada basım esnasında bozulan kâğıt miktarı ve 

numaratör sonrası teslim alınan evrak miktarları bir komisyon tarafından tespit 

edilmeli ve bozuk ve hatalı olanlar, kalıplar ve filmlerle birlikte imha 

edilmelidir. Güven gereklidir ancak tedbir de kaçınılmazdır. 

3.4.3. Dijital fotoğraf uygulaması ve fotoğraf alanı tasarımı 

Yapılan anketler ve çeşitli incelemeler sonucunda sahteciliğe karşı bireyi koruyan en 

önemli unsurlardan biri de kişiye ait fotoğrafın belge üzeride bulunmasıdır. 

Fotoğrafın son yıllarda bir çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de belge üzerinden 

çıkarılmasının nedeni tam olarak anlaşılamamıştır. Kaldı ki günümüzde fotoğrafın 

doğrudan belge üzerine renkli lazer yazıcı ile basılması son derece kolay bir 
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yöntemdir. Son 10 yıldır diplomalarda kullanılmayan fotoğraf basımının yeniden 

uygulamaya konması gerekliliği de 2 nolu test sonucunda ortaya çıkmış bir olgudur. 

Tüm bu gerekçeler düşünülerek hazırlanan bu örnek belgede insanın temel 

biyometrik özelliklerinden biri olan yüz biyometriğinin fotoğraf olarak kaliteli renkli 

yazıcılarla belge üzerine aktarılması ve sonrasında koruyucu şeffaf bir malzeme ile 

bölgesel olarak kaplanması çok önemli bir güvenlik özelliği olarak 

değerlendirilmiştir. 

Üretimi yapılan boş diploma ve benzeri kâğıtların her birini ayrı ayrı doldurulması 

için dijital baskı makineleri tercih edilmektedir. Bunlar içinde en sık tercih edilenler 

ise lazer yazıcılardır. Günümüz lazer yazıcılar gerek güvenlik, gerek kullanım 

yoğunluğu ve gerekse yıllar süren dayanıklılık testleri sonucu kendini kanıtlamış 

yazıcı türleridir. Lazer yazıcı seçiminde toner dayanıklılığı mutlaka test edilmelidir. 

Fotoğrafın baskısı esnasında farklı yazıcı mürekkepleriyle güvenlik şifrelerinin 

fotoğraf üzerinde mikro düzeyde aktarılması da sahteciliğe karşı bu tezle birlikte 

geliştirilen bir öneridir. Buna örnek olarak veri gizle.com adresindeki uygulamalar 

gösterilebilir. Ancak bu verilerin çözümü sadece sayısal ortamda ve verilerin datalara 

dönüştürülmüş durumlarında mümkündür. 

Fotoğraf uygulaması, belge sahibinin kendi el yazısı ile nüfus bilgileri ve imzasının  

alınacağı belgenin arka  yüzüne de uygulanabilir. Bu uygulama sahteciliğe karşı 

belge sorgulamada başvurulacak en önemli kaynağı teşkil etmesi bakımından son 

derece önemlidir. Fotofraf alanında ise sahtecilik durumlarına karşı arka planda fon 

teşkil edecek tasarımların ( desen yazı vs.) bulunması önemlidir. 

3.4.4. Hologram uygulaması 

Hologramın güvenlik unsuru olarak kullanımı kısa vadeli kıymetli belgelerde 

oldukça yaygındır. Ancak kâğıt üzerine farklı hologram uygulamalarının bulunması 

seçeneklerin çoğalmasını da birlikte getirmektedir. Hologram üretiminde kullanılan 

malzemenin polyester esaslı olması, bu malzemenin ortam şartlarında (nem, ısı, 

manyetik ortam, vs) ne gibi sonuçlara maruz kalabileceği sorusunu da akla 

getirmektedir. Buna rağmen sıcak baskı folyosu yöntemi (hot stamping) en sağlıklı 
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görünen yöntem olarak kabul edilmektedir. Hologramın zeminden sökülmesi 

durumunda kâğıt yüzeyinde iz bırakma, bozulma ve sökülen materyalin özelliğini 

kaybetmesi gibi özellikleri vardır. Hologramın uygulandığı teknolojinin maliyetinin 

başlangıçta oldukça yüksek olması kopyasının veya çok benzerinin elde edilmesinin 

oldukça yüksek maliyetler getireceği düşüncesi, çok önemli bir güvenlik unsuru 

olarak kabul edilmesini sağlamış, ancak bu teknolojilerin maliyetinin yakın zamanda 

olduğunca ucuzlaması, neredeyse herkesin kullanabileceği duruma düşebileceği de 

ciddi endişe yaratmıştır. Bununla birlikte kıymeti kâğıt ve belgelerde her baskı 

sonrası oluşturulacak komisyonla kalıpların imhası ve en son baskıdan itibaren seri 

no kontrolüyle baskı tertibinin sonlandırılması işleminin hologramda uygulanıp 

uygulanmadığı da bilinmemektedir. Hologramlarda da seri no verilebilmektedir 

ancak elektronik kayıt yöntemiyle hologram tasarımlarının ve verilerin saklanması 

endişesi güvenlik açığını da beraberinde getirmektedir. Bir standardının olmayışı 

bununla ilgili olabilir düşüncesi de adli belge inceleme uzmanlarının yaklaşımları 

dahilindedir . Hologram belgelerde güvenlik özellikleri aranırken ilk göze çarpan ve 

ilk etkilenilen uygulamadır. Bu özelliği nedeniyle diğer bir çok yöntemle güvenlik 

özelliği kazandırılmış belgeler üzerinde kontrollü olarak kullanılabilir. Ancak uzman 

görüşmeleri hologramın her ne kadar güvenlik unsuru olarak görülse de sahtesiyle 

gerçeğinin mukayesede bile kolay ayırt edilemediği, üstelik sahtesinin sahtecilik 

durumunda belgeye olan şüpheyi azaltabilecek ölçüde etkili olabileceği yönünde 

olup hologram uygulaması tartışılması gereken bir güvenlik özelliğine dönüşmüştür. 

Bununla birlikte pasaport, çek vs. gibi kullanım süresi kısıtlı olan belgeler üzerinde 

benzer bir tekniğin farklı bir türü olan kinegram uygulamaları daha güvenli olması 

nedeniyle uygulanmaktadır. 

Holografik baskı teknolojilerinin yeni olması ve çok hızlı gelişim göstermesi de kısa 

zaman sonrasında çok zengin sunumların elde edilebileceği kaygısı, önceki 

uygulamaların demode görünüm kazanması da kısa vadeli kullanıma açık 

uygulamalar için daha uygun olduğu düşüncesini yansıtmaktadır.. 
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3.4.5. Soğuk damga ve mühür  

Belgede aranan bir özellik olan damga ve mühür uzman görüşlerine göre önemli bir 

güvenlik unsuru olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde resmi belge güvenliği için 

resmi mühürler yönetmeliğe tabidir. Kolay üretilebilen, bunun yanısıra  sahtecilik 

durumunda bireyin güven nedeniyle aldanmasına neden olan unsurlardan biri olsa da 

temelde damga üzerindeki grafik tasarımın ve klişe derinliğinin birebir 

sahtelenemeyeceği görüşü hâkimdir. Genel uygulamalar içinde hep var olmuştur.  

 

 

Şekil 3.30. Örnek tasarım için geliştirilen mührün basım sonrası temsili görünümü  

 

3.5. Belgenin Doldurulması 

Belgenin imza alanı hariç diğer verilerinin doldurulmasında genel uygulama ve 

tercih edilen yöntem lazer yazıcılardır. Ancak önereceğimiz yazıcı özellikleri lazer 

tonerinin basıldıktan sonra yolunmaması, dökülmemesi, tahrifata karşı kâğıt üzerinde 

yüksek yoğunlukta kalıcı veya iz bırakacak nitelikli olması yönünde olacaktır. 

Bunun için ise lazer tonerini kağıt üzerine yüksek ısıda transfer eden yazıcılar tercih 

edilmiştir Lazer tonerinin kimyasal yapısının da bu amaca uygun olması bu konuda 

önemlidir. Günümüzde kullanılan yüksek çözünürlükteki kaliteli renkli lazer 

yazıcılar fotoğrafın da belge üzerine uygulanmasında yeterli olabilmektedir. 

Diploma ve benzer kişiye özel belgelerde belge sahibinin adı ve soyadının 

yazılmasında her ne kadar günümüzde fontlar tercih edilmekte ise de, dışarıdan 

gelecek farklı bir biyometrik uygulamanın güvenliği artırmada önemli olacağı 

düşünülerek ve  belgeye değer katacağı düşüncesiyle kaligrafik el yazısı ile 

doldurulması önerilmektedir. 
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3.5.1. İmzalar 

İmza biyometriğinin literatür taramasındaki özellikleri düşünüldüğünde onay 

imzalarında tercih edilen yöntem, imzanın detaylı ve sahteciliğe karşı nitelikli olması 

yönündedir. İmza sahibi imzanın altına ad ve soyadını da kendi el yazısı ile yazmalı, 

paraf imzaları kesinlikle kullanmamalıdır. Yetkilinin kullandığı imzalarda farklılık 

durumu oluyorsa en sık kullandığı imzayı tercih etmesi ileri dönemlerde incelenme 

durumunda lehine durum oluşturacaktır. 

3.5.2. Kalem mürekkebine sağlanan güvenlik özellikleri 

Belgede bulunan imzaların atılmasında kaligrafi uzmanının yazacağı belge sahibinin 

adı ve soyadının yazıldığı alanlarda ve kişiye ait el yazısı ve imza örneklerinin 

alınmasında kullanılan kalem mürekkebine sahteciliğe karşı özellik kazandırmak 

önemli bir işlemdir. En kolay yöntem ise belirli renklerden alınacak yüzde oranları 

ile karışım sağlamaktır. Örneğin %75 mavi, %20 siyah ve %5 kırmızı gibi.  

Kaligrafik yazıda özel karışımlı çini mürekkep kullanılması daha faydalı olabilir. 

Mürekkep karışımına değişik formüller üretmek mümkündür. Ancak önemli olan 

yapılan tüm bu özel işlemlerin mutlaka kayıt altına alınmasıdır. 

3.5.3. Belge (diploma) sahibinin el yazısı ve imza örneğinin kayıt altında 

tutulması 

Sahteciliğe karşı yukarıda sayılan birçok güvenlik özellikleriyle geliştirilmiş örnek 

belge için ön ve arka yüzü ile birlikte her türlü güvenlik önlemleri düşünülmüştür.  

Hazırlanan diplomalarda, diploma sahibinin kimlik bilgilerini kendi el yazısı ile 

yazması, çift imza örnekleri alınması dijital kamera ile fotoğrafının da kayıt altına 

alınması yüksek düzeyde bir güvenlik yöntemi olarak kabul edilebilir. Belgenin arka 

yüzeyinde yetkilendirilecek komisyon üyelerinden alınacak onay imza örnekleri ve 

ön yüzey için onay makamlarınca alınacak imza örneklerinden ikincil sırada olanının 

imzasını arka yüzeyde de tekrarlanması, güvenliğini artıracak ve belgenin arka 

yüzeyindeki bilgileri de onaylar mahiyette olacaktır.  
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3.6. Web Sayfasında Belge Sorgulama Modeli  

Hazırlanan tasarımın güvenlik özelliklerini destekleyecek nitelikte ve ülkemiz 

şartlarına uygun Web tabanlı belge sorgulama sistemi model olarak önerilmiştir.  

Kıymetli belgelerde elektronik belge sorgulama sistemi oluşturmak ve bu sistemi 

Web tabanlı bir modelle sorgulayana yetki ve sorumluluk yükleyen bir formatla 

kamu veya yetkili birim veya kişilerin kullanımına açmayı amaçlayan örnek Web 

sayfası hazırlanan Pdf 417 2d Barkod yöntemiyle tamamen güvenli hale getirilmiştir. 

Bu sayfaya girişte kullanıcıya yetki ve sorumluluk birlikte verilecektir. Kişi T.C. 

kimlik numarasıyla sorgulanabilecek, ayrıca pek çok kurumun yanın da ÖSYM’nin 

de kullandığı SSL (Session Security Layer) güvenlik yazılımları ile (iki bilgisayarın 

şifreli haberleşmesi) ve internet bankacılığı uygulamalarında kullanılan sanal klavye 

yazılımlarıyla kendi bilgi güvenliğini casus yazılımlara karşı koruyabilecektir. Bu 

yöntemle sunucu bilgisayara bilgiler şifreli saklanmalı ve yetkili kişi şifreyi 

girdiğinde bilgileri çözebilmelidir. 

3.7. Barkod Kontrolü  

PDF417 barkod sistemi kullanılarak elde edilen bir barkod %100 kopyalanamadığı 

söylenemez. Bu çalışmada PDF417 barkoduna bir kontrol hanesi (check sum) 

eklenerek kopyalanamaz hale getirilmesi ve bu sayede de diploma gibi değerli 

belgelerde kullanılması öngörülmektedir. Bu çalışmada geliştirilen bu yöntem, daha 

önce hiçbir şekilde başka bir çalışmada kullanılmamıştır. Şifrelemenin işlemi, 

PDF417 koduyla kodlanan bir kişiye ait bilgilerle birlikte, aynı zamanda kişinin T.C. 

kimlik numarasına dayalı olarak geliştirilen sayısal bir algoritma ile kopyalanmasını 

önüne geçilmesine dayanmaktadır. Ülkemizde yaşayan her vatandaşın  T.C. Kimlik 

numarası tek olduğu için ondan belli bir algoritmaya göre elde edilen bilgi de tek 

olacaktır. Dolayısıyla, şifrelenmiş PDF417 ile kodlanan değerli belge bilgileri 

kopyalansa bile ancak aynı kişi için kopyalanabilecek veya değiştirildiğinde de 

kiminkinden kopya edildiği bilgisine erişilecektir. Kopyalandığında PDF417 kendi 

içinde tutarsız hale gelmiş olacak, bilgiler içerisinde yer alan T.C. Kimlik 

numarasıyla ona ilişkin elde edilen kontrol haneleri birbirini tutmayacaktır. Böylece, 

kopya olduğu hemen anlaşılacaktır. Bunu bir örnekle açıklayalım; Bir kişiye ait 
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temel bilgiler olan, T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri vb. 

bilgiler PDF417 barkodu üreten programa girilerek o kişinin PDF 417 barkodu elde 

edilecektir. Bilgileri, her bir bilgi bir satıra gelecek şekilde yazıldığında barkod da 

hemen elde edilmiş olacaktır. Girilen bilgileri en sonuna kişinin T.C. Kimlik 

numarasından elde edilen algoritmik numara girilmelidir.  

T.C.Kimlik numarasına dayalı elde edilen bilgi, şu şekilde sağlanabilir; 

Şekil 3.31’de olduğu gibi dikey ve yatay eksende birbiriyle çakışan T.C.Kimlik 

numarasının her bir hanesi, birbiriyle çarpılarak elde edilen 11 toplamın, her biri ayrı 

ayrı mod 10 alınarak, her birinden toplam 11 ayrı rakam elde edilir ki söz konusu 

algoritmik rakam budur. Örneğin 7x7=49 Alınan sayı son hane olan 9 rakamıdır 

Örneğin; 50531950252 olan T.C. Kimlik numarası için 50517350454 sayısı elde 

edilmiş olacaktır. Aşağıdaki şekilde T.C. kimlik numaralarından bir algoritma elde 

edilişini gösteren iki farklı örnek aşağıda gösterilmiştir. 

 
T.C.Kimlik No 50531950252 5 0 5 3 1 9 5 0 2 5 2

5 25 0 25 15 5 45 25 0 10 25 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 25 0 25 15 5 45 25 0 10 25 10
3 15 0 15 9 3 27 15 0 6 15 6
1 5 0 5 3 1 9 5 0 2 5 2
9 45 0 45 27 9 81 45 0 18 45 18
5 25 0 25 15 5 45 25 0 10 25 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 10 0 10 6 2 18 10 0 4 10 4
5 25 0 25 15 5 45 25 0 10 25 10
2 10 0 10 6 2 18 10 0 4 10 4

MOD 10 185 0 185 111 37 333 185 0 74 185 74
Sonuç 5 0 5 1 7 3 5 0 4 5 4

Numaraların
dikey olarak 
sıralanmış hali.

 
Şekil 3.31. T.C. kimlik numaralarından algoritmik yöntemle farklı sayısal şifrelerin 

üretilmesi  
T.C.Kimlik No 29602031960 2 9 6 0 2 0 3 1 9 6 0

2 4 18 12 0 4 0 6 2 18 12 0
9 18 81 54 0 18 0 27 9 81 54 0
6 12 54 36 0 12 0 18 6 54 36 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 4 18 12 0 4 0 6 2 18 12 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 6 27 18 0 6 0 9 3 27 18 0
1 2 9 6 0 2 0 3 1 9 6 0
9 18 81 54 0 18 0 27 9 81 54 0
6 12 54 36 0 12 0 18 6 54 36 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MOD 10 76 342 228 0 76 0 114 38 342 228 0
Sonuç 6 2 8 0 6 0 4 8 2 8 0

Numaraların
dikey olarak 
sıralanmış hali.

 
Şekil 3.32.  Algoritmik yöntemle şifrelerin üretilmesine farklı bir örnek 
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Şekil 3.33. İki boyutlu barkod da dataların grafiğe yansıması: MOD 50517350454 
TC 50531950252 Ketizmen Abbas 02031960 Elbistan Gazi Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü 1997 

Elde edilen iki boyutlu barkodun bireyin T.C.Kimlik numaralarından algoritmik 

formülle elde edilen kişiye özel güvenlik numarasıyla birlikte, örneğin alt alta 

kullanılması güvenlik ve birbirini doğrulama bakımından önemli görülmektedir. 

Formüle edilmediği takdirde anlaşılması çok zordur. Elde edilen 2 boyutlu barkodun 

belgenin herhangi bir yerine uygulaması yapılabilir ancak uygun görülen alan, belge 

sahibinin kendi imza örneği ve el yazısı ile kimlik bilgilerinin alındığı diplomanın 

arka veya ön yüzünde fotoğrafın alt kısmıdır. Yeni kimlik kartlarında kullanılma 

durumu ve güvenlik nedeniyle ticari hayatta da en çok tercih edilen yöntem olması 

nedeniyle 2D barkod okuyucularının kullanımının yaygınlaşacağı tahmin 

edilmektedir. Yukarıda sözü edilen yöntemlere ek olarak önerilen yeni ve farklı bir 

yöntem ise belgenin aslının anlaşılabilir kalitede scannerden taranıp, uygun formatta 

dosya boyutunun iyice küçültülmesi (JPEG) resim olarak doğrudan aslının aynısını 

gösterir biçimde elektronik klasör ortamındaki kütüklerde sahtecilik durumlarına 

karşı orjinalle sahtesinin mukayesesi amacıyla saklanmasıdır. 
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Günümüzde data kayıt ve depo araçlarının nedenli büyük kapasitelere ulaştığı 

düşünüldüğünde bu yöntem diğer sayısal verilerle de desteklenerek, güvenilir, 

verimli ve faydalı bir model olarak değerlendirilmelidir. 

Örneğin 500 GB’lık bir hard disk içerisine sıkıştırılmış, 50 KB’lık bir dosyadan      

10 000 000 kayıt yapılabilmektedir. Bu yöntemle sorgulama yapan yetkili Web‘deki 

erişim sayfasından ulaşacağı diploma ve kimlik bilgileri ve belge özelliklerini 

elindeki belgeyle rahatlıkla karşılaştırılabilmelidir. Böyle bir Web sitesinde belge 

sorgulaması dışında ilgili kıymetli belgenin üretiminde kazandırılmış güvenlik 

özelliklerinin sahtecilik durumu için yayımlanması, caydırıcı özellik taşıması ve 

sahteciliğe karşı belgenin incelenmesi, karşılaştırılmasında ve mukayese işleminde 

çok önemli bir unsur olacağı ve son derece etkili olacağı düşünülmektedir.  

3.7.1. Orijinal belge ile sahtesinin karşılaştırılması ve değerlendirilmesi 

Hazırlanan bu tezde önerilen tüm güvenlik kriterlerinin uygulanması durumunda 

belgenin bütünüyle sahtelenemeyecek duruma geleceği, güvenlik özelliklerinin tek 

bir merkeze de bağlı kalmayacağı anlaşılmaktadır. Örneğin belge üzerindeki 

güvenlik özelliklerinden biyometrik güvenlik özelliklerine, iki boyutlu algoritmik 

güvenlikten onay imza güvenliğine ve kütük güvenliğine kadar bir çoğunun kendi 

içerisinde birbirini doğrular nitelikte özellikler taşıması ve doğal olarak gizlilik 

taşıması dışarıdan kötü niyetli bir yaklaşıma karşı caydırıcı olacaktır. Bu yüzden 

belge ile ilgili temel güvenlik özelliklerin kısıtlı olarak sadece giriş izni verilecek 

yetkililerce açılacak web ortamındaki bir inceleme sayfasından sunulması önemlidir. 

Bu sayfada incelemeye esas teşkil eden güvenlik unsurlarının sahte belge ile 

karşılaştırılması ve sorgulama yapılması mümkün olabilecektir. Bu sorgulamada üç 

önemli faktör vardır. İlki önerilen iki boyutlu algoritmik barkod sistemi ile 

doğrulama ve sorgulama yapılması ki yukarı ki bölümlerde açıklanmıştır. İkincisi, 

belgeye (diploma) tasarım aşamasında kazandırılan güvenlik özellikleri, üçüncüsü ise 

belgenin doğruluğu ile ilgili olarak doldurulması sırasında kazandırılan belge 

sahibine ait el yazısı ve imza unsurlarıdır. Bu yöntemde amaç sahtecilik durumunda 

imza ve el yazısı biyometriğinin karşılaştırılmasıdır. Bu tür incelemenin 

yapılabilmesi için birim içerisinde yetki ve sorumluluk verilecek personel dikkatlice 
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seçilmeli ve kısa sürelide olsa bir kursa tabi tutulmalıdır. Hazırlanacak küçük boyutlu 

bir ön incele biriminde oluşturulması gereken asgari araç ve gereçler aşağıda 

verilmiştir. 

3.8. Ön İncelemede Kullanılan Araç ve Gereç ve Yöntemler 

Sahteciliğe maruz kaldığında belge, adli belge durumuna dönüşmektedir. Sahte belge 

ile karşılaşılan durumda birimdeki yetkilinin belge inceleme alanında çalışan 

personeller gibi asgari bilgi birikimi ve donanıma sahip olmaları gerekmektedir. Bu 

beklentinin yerine getirilmesi oldukça zordur. Çünkü belge inceleme uzmanları gibi her 

kurumda ve sektörde böyle bir personel eğitimi neredeyse imkânsız gibidir. Bu 

branşlarda verilen eğitimlerde, bazı temel kavram, bilgi ve ortak yöntemler hakkında 

bilgi verilmekte, uygulanan inceleme metotları öğretilmekte, ayrıca kullanılan bazı 

teknik cihazların kullanıldığı alanlar ve temel prensipleri konusunda da yeterli bilgi 

donanımı personele kazandırılmaktadır. Bu eğitime seçilen adaylarında eğitim düzeyi 

ve birtakım özelliklerinin de bu alana uygun olması gerekmektedir. O halde böyle özel 

bir uzmanlık alanının geniş bir kesime genel bir bilgi gibi verilerek kazandırılmasın 

mantıklı olabileceği düşünülemez. Ancak tezin temel özelliklerinden birini teşkil eden 

bilgilendirme ve sorgulama safhasında verilen bilgiler bu türdeki belgelerin sahtecilik 

durumunda ilgili personel, öncelikle dikkatli bir ön inceleme yapabilmelidir. 

Gerektiğinde bir mercek veya lup, yüksek yoğunlukta alt veya üsten aydınlatma 

aparatları, günümüzde artık herkesin rahatlıkla kullanabileceği tarayıcı veya kamera 

aracılığıyla biraz daha detaylı inceleme yapılabilmektedir. Yüksek çözünürlükte alınan 

verilerin karşılaştırılması, elektronik kayıttaki asıl belgenin taranmış kopyası ile 

yapılmalı ve yukarıda anlatılan sorgulama yöntemleriyle belge, rahatlıkla sorgulanıp, 

incelenebilmelidir. 
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3.8.1. Örnek model olarak geliştirilen diploma ve benzer belgelerin sahtecilik 

durumlarında belge inceleme ve grafolojik tetkik amacıyla kullanılacak 

asgari araç ve gereçler  

Belge inceleme ve tetkik amacıyla oluşturulabilecek asgari düzeydeki bir 

laboratuar için aşağıdaki materyal ve cihazlar yeterli olabilecektir. 

Sahte belge ile orijinalinin karşılaştırılması için ışıklı masa  (25x35 cm) 

• Yüksek çözünürlükte grafik karta sahip bilgisayar  

• PDF417 2 Boyutlu barkod okuyucu 

• Tarayıcı (Minimum 2400dpi) 

• Işıklı büyüteç 

• UV Işık düzeneği 

• Mobil yüksek yoğunluklu ışık düzeneği, (üstten, yatay, alttan ışık ) 

• Yüksek yaklaşımlı tram ölçer lup, yeterli olarak görülmüştür. 

3.9. Örnek tasarımın sağlayacağı avantajlar 

• Örnek diploma tasarımında sağlanan güvenlik özelliklerinin standart bir 

matbaada basılabilir ölçüde ekonomik ve sahteciliğe karşı maksimum düzeyde 

güvenlik özellikleriyle donatılmış olması, 

• Güvenlik özelliklerinin bu güne kadar uygulananlardan farklı ve yeni bir yöntem 

olması 

• Materyale kazandırılan güvenlik özelliklerinin günümüzde kullanılan kıymetli 

kâğıt ve belgelerde kullanılanlara yakın olması, 

• Zemin tasarımının kopyalanamaz nitelikte olması ve malzemenin yeniden 

üretilmesine olanak vermemesi, 

• Belgenin doldurulması esnasında sorgulamaya yönelik biyometrik özelliklerin  

materyale kazandırılması,  

• T.C. kimlik numarasından algoritmik bir formül ile geliştirilen sayısal veriler, 

gerekli bilgiler ve 2 boyutlu barkod sistemiyle örnek merkezi belge sorgulama 

modelinin oluşturulmasıdır. 
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Şekil 3.34.  El yazısı, imza ve yüz biyometriğinin alındığı web sorgulama sayfası 
modeli 
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 SONUÇ VE ÖNERİLER  

Kıymetli kâğıt ve resmi belgelerin güvenlik açıklarının tespiti amacıyla karşılaştırmalı 

olarak yapılan anket sonuçlarında ortak görüş: güvenlik açığının en had safhada 

diplomalar ve benzer belgelerde ortaya çıktığı yönünde olmuştur. Elde edilen sonuç 

ise diploma ve benzer nitelikte resmi belgelerin, banknot ve pasaportların üretiminde 

kullanılan malzeme ve baskı teknolojileriyle benzer nitelikler taşıması, yaşanabilen 

aksaklıkların ve zorlukların aşılması içinde bu tür belgelerin sahteciliğe karşı 

geliştirilebilecek yeni yöntem ve tekniklerle basılması ve sorgulama sistemleriyle 

doğrulanması gerekliliği yönünde olmuştur. 

İlk anket sonuçlarına göre yapılan ikinci ankette diplomalar güvenlik ve sorgulanma 

özellikleri, inceleme aşamasında genel tutum ve yaklaşımlar incelenmiştir. Genel 

eğilimin diplomalar ve benzer resmi belgelerde güvenlik açığının oluşu, muhatap 

kişilerin yetki ve sorumluluk taşımadıkları, suç oluşması durumunda suçun cezai 

müeyyidesi hakkında bir bilgi sahibi olunmadığı, bu belgelerin doğrudan kabul 

tercihinin benimsendiği, sorgulamaya yönteminin pek kullanılmadığı, belirli bir 

standardın bulunmadığı, zaten güvenlik açığının olduğu, en azından bir mukayese 

yönteminin bile genel olarak tercih edilmediği, noter onaylı bir belgenin doğrudan 

asıl belge olarak kabul edildiği yönünde olmuştur. Bu sonuçlara göre standart 

olabilecek, güvenlik özellikleriyle donatılmış, sorgulanabilir örnek bir model 

tasarımına ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca sahtecilik suçunun müeyyidesi 

konusunda ise toplumun genel bir bilgiye kavuşmasının faydalı olacağı 

düşünülmüştür. 

Kıymetli kâğıt ve belgelere örnek teşkil etmesi bakımından sahtecilik ve tahrifata 

karşı geliştirilen bir diplomada için daha önce benzer uygulaması yapılmamış bir 

güvenlik ve Web tabanlı sorgulama modeli geliştirilmiştir. Hazırlanan örnek 

tasarımın özelliği kolay tasarlanabilir ve ekonomik basılabilir olması yanında 

kopyalanamaz niteliklerede sahip olmasıdır. Bunun yanında çok önemli bir güvenlik 

yöntemi olarak savunulan bireye ait (belge sahibi) el yazısı, imza ve fotoğraf gibi 

özgün biyometrik özellikler materyale kazandırılmış, sorgulama yönteminde de temel 

başvuru verileri oluşturulmuştur. Belgeyle sahibinin sahtelenemez biçiminde 
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ilişkilendirilmesi esasına dayanan bu yöntemde ayrıca web tabanlı sorgulamaya araç 

olacak farklı bir metod ise; PDF417 iki boyutlu yüksek yoğunluklu barkod ve check- 

sum uygulaması (sorgulama ve doğrulama) olarak geliştirilmiştir. Ülkemiz şartlarına 

uygun olarak kişiye özel T.C. kimlik numaralarından faydalanarak algoritmik bir 

formülle elde edilen bu veriler iki boyutlu barkodla kopyalanamaz, sorgulama ve 

doğrulamada ise yanlış bir hedefe gitmez hale getirilmiştir. Belgenin kısmen 

karşılaştırılma ve incelenmesini de kapsayan örnek Web sorgulama sayfasında 

internet güvenliği ile ilgili önerilerde de bulunulmuştur. Ayrıca çok önemli olan bir 

diğer konuda belgenin doldurulması ile ilgilidir. Bu konuda grafolojik tespit 

yöntemleri düşünülerek ve kullanılan malzemeye güvenlik sağlayıcı öneriler 

getirilmiş, özellikle bireyin kolay değişmeyen yüz biyometriğini yansıtan fotoğraf 

uygulamasının belge üzerinde kullanılmasının güvenlik açısından gerekli olduğu 

vurgulanmıştır.  

Örnek bir diploma modeli, tasarım ve basımında kullanılması gereken güvenlik 

özellikleri: 

Malzemenin güvenlik özelliği sağlamak amacıyla hazırlanan model (diploma) 

tasarımında banknot ve pasaportlar örnek alınmıştır. Bu materyallerin kullanım 

yoğunluğu ve malzemenin kullanımdan kaynaklanan yorgunluğu göz önüne alınarak 

üretim maliyeti de değerlendirilmiş, sahtecilik ve tahrifata karsı geliştirilen örnek 

modelin ekonomik, dayanıklı, kullanışlı ve estetik olmasının yanı sıra tez’de önerilen, 

sorgulanmaya esas olabilecek unsurları taşıması da sağlanmıştır.  

Örnek modelde kullanılan güvenlik özellikleri 3 bölümde ele alınmıştır. Bunlar; 

1 Malzemenin üretiminde sağlanan güvenlik özellikleri : 

 İki ve üç özel renk için hazırlanan modeli tasarım ve baskı tekniğiyle sağlanan temel 

güvenlik özellikleri olup aşağıdaki üç farklı yöntem düşünülmüştür.  

• Mikro yazı zemin de koordinatlarla tespit edilen noktalara şifreli izler bırakılması, 
 

• Kopyalanmaya ve scanner taramasına karşı geliştirilmiş 3 boyutlu görsel etki ve 

gofre baskısının kombine kullanımıyla oluşturulan yöntem ve teknik, 
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• Renk oranlarının değiştirilmesi ile güvenlik özelliği sağlanan, (teknoloji uygunsa 

tifdruk, uygun değilse CTP kalıpta ofset basıma uyumlu) iki veya üç değişik renk 

ve özellikte, uyumlu mürekkeplerinin birbiriyle bileşiminden farklı koordinatlarda 

mikro spektrometrik etkilerin sağlanması amacıyla hazırlanan degrade (geçişli) 

fon tasarımıdır.  

Ek güvenlik unsuru olarak ta aşağıdaki uygulanabilir baskı teknikleri ve 

yöntemlerinin kazandırılmasının faydalı olacağı yapılan araştırma ve deneysel 

çalışmalardan anlaşılmıştır.  Bunlar; 

• Her baskı tertibinde her belge için ayrı ayrı düzenlenmiş olarak numaratörden 

tertip ve seri numarası basımı, 
 

• Renkli lazer ile desen (giyoş) uygulaması, 
 

• Fotoğraf uygulaması, 
 

• Soğuk damgada ve mühür uygulaması, 
 

• Hologram uygulamasıdır. 

2    Kişiye ait bilgilerin ve biyometrik verilerin materyale kazandırılması: 

Belge sahibine ait biyometrik özelliklerden (yüz, el yazısı ve imza) fotoğraf ve kendi 

özlük bilgilerinin kendi el yazısıyla belgenin arka yüzünde yer almasının çok önemli 

bir güvenlik özelliği olacağı yapılan anket sonucunda ortaya çıkmıştır. Ayrıca 

fotoğrafın kişilerin özlük hakları ve güvenliği bakımından kolay erişime açık bir 

ortamdan uzak tutulmasının da o denli önemli olduğu yine bu anket sonucunda tespit 

edilen önemli hususlardan biridir. 

3   Web tabanlı sorgulama ve 2D Barkod ile doğrulama yöntemi:  

Hazırlanan örnek modelin güvenlik özelliklerini destekler nitelikte ve ülkemiz 

şartlarına uygun Web tabanlı belge sorgulama sistemi geliştirilmiştir. Kıymetli 

belgeler için örnek elektronik belge sorgulama sistemi oluşturulmuş ve Web tabanlı 

bir modelle (tez de önerilen, Pdf 417 2D Barkod tekniği) belge, tamamen güvenli 
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hale getirilmiştir. Temel veri ve şifrelerin tamamen kişiye ait bilgilerden (önerilen 

T.C. kimlik no) oluşturulması ise belgenin farklı bir bireyle ilişkilendirilmesini 

imkânsız hale getirmiştir. Ayrıca aynı sorgulama sayfasında belgenin doldurulduktan 

sonraki birebir küçültülmüş örneğinin elektronik klasör ortamında saklanması ve 

aynı seriden önceki ve sonraki belgelere erişimin yetkili kişilere açık hale getirilmesi, 

sahtecilik durumunda mukayese için çok önemli bir başvuru kaynağı olacaktır. 

Özellikle sorgulama konusunda yaşanan sıkıntılar ve güvenlik özelliklerinin 

olmadığı tespit edilen sahteciliğin en yoğun yaşandığı belge türlerinden biri olan 

diplomalarda, sahtecilik tahrifat ve sorgulamaya yönelik olarak geliştirilen bu 

yöntemlerin diploma dışında birçok benzer belgeye de örnek teşkil edeceği 

düşünülmektedir. 

Ülkemizde diploma gibi kıymetli belgelerin sorgulanabilmesi için üniversiteler ve 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında tek merkezli Web tabanlı 

sorgulama  sistemi geliştirilmelidir. Ayrıca bu belgelerdeki güvenlik açıklarının 

giderilmesi için tezde önerilen özelliklere sahip yeni tasarım ve malzemelerin 

kullanılması önerilebilir. 
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EK-1  Uzman görüşü anket formları 

ANKET - 1 Kıymetli kâğıt ve belgelerin güvenlik özellikleri 

Ankete hedef Grup:   Alanıyla ilgili uzman ve yetkili kişiler  

 

Bilgilendirme: 

Değerli yetkili kişiler: 

Aşağıdaki kıymetli kâğıt ve belgelerle ilgili karşılaşılan sahtecilik durumlarında 

Belgenin geçirdiği inceleme evreleri ve güvenlik tespitinde izlenen yol ile ilgili 

sorular sorulmuştur.  

Bu sorulara görüş ve düşüncelerinizle ne ölçüde katılıp katılmadığınızı, yorumunuzla 

birlikte ilgili kutucuğa [X] işareti koyarak belirtiniz. 

Ayrıca kişisel görüşleriniz varsa ilgili kutucuğa özetle belirtebilirsiniz. Lütfen 

işaretsiz ifade bırakmayınız ve size verilen ölçek üzerine herhangi bir kimlik bilgisi 

eklemeyiniz 

Anketteki sorulara vereceğiniz cevaplar için yardımlarınızdan dolayı teşekkür ederim.  

 

Abbas KETİZMEN 

Kişisel Bilgiler 

 

Yaşınız :……………. 

 

Cinsiyetiniz :  [...]  Erkek      [...]  Kız 

 

Eğitiminiz :  [...] İlkokul     [...]Ortaoku  [...]Lise   [...]  Üniversite 

 

Mesleğiniz :   ……………… 

 

Bulunduğunuz. Görev :   ……………… 
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EK-1 (Devam) Kıymetli kâğıt ve belgelerin güvenlik özellikleri 
 

Soru 1:  Güvenlik özellikleri 
Aşağıdaki örnek kıymetli kâğıt ve belgelerin baskı kalitesi, seri no, barkod hologram, 
mühür, belge no, kâğıt özelikleri vb gibi asgari güvenlik özelliklerine sahip olup 
olmadığı konusundaki düşünceleriniz nelerdir? 
 

Soru 2:  İnceleme için yeterli eğitim ve bilgi birikimi var mı? 
Kıymetli kâğıt ve belgelerin güvenlik özelliklerinin yeterli ölçüde bilinip 
bilinmediğine onu inceleyen ilgili kişinin yeterli bilgi birikimine sahip olup olmadığı 
konusundaki düşünceleriniz nelerdir? 
 

Soru 3:  Yeterli teknolojik donanıma sahip mi ? 
Kıymetli kâğıt ve belgelerin güvenlik özelliklerinin tespiti bakımından belgeyi 
inceleyen kişinin yeterli teknolojik donanım ve kullanım becerisine sahip olup 
olmadığı konusundaki düşünceleriniz nelerdir?  
 

Soru  4:  İnceleme yetki ve sorumluluğu 
Belgeyi inceleyen  ve sorgulayan kişinin  yetki ve sorumluluğu konusundaki 
düşünceleriniz nelerdir?  
 

Soru    5: Sahtecilik yöntem ve metotlarının tümü test ediliyor mu? 
 Kıymetli kâğıt ve belgelerin sahteciliğe karşı incelenmesinde sahtecilik  yöntem ve 
metotlarının tümünün yeterince test edilip edilmediği konusundaki düşünceleriniz 
nelerdir? 
  

 Soru  6:  Suçun cezai durumu 
Kıymetli kâğıt ve belgelerin sahteciliğe karşı incelenmesinde yetkili ve muhatap 
kişinin sahtecilik ile ilgili olarak suçun cezai durumu hakkında yeterli ölçüde bilgi 
sahibi olup olmadığı hakkında düşünceleriniz nelerdir?  
 

Soru    7:  Kıymetli kâğıt / belge yeterli, sorgulamaya gerek yok mu? 
Kıymetli kâğıt ve belgelerin sahteciliğe karşı incelenmesinde belgeyi esas kabul etme 
konusundaki düşünceleriniz nelerdir?  
 

Soru  8: Kıymetli kâğıt / belgenin sorgulanabildiği kurum veya sistem ? 
Kıymetli kâğıt ve belgelerin sahteciliğe karşı incelenmesinde belgeyi sorgulayan ve  
doğrulayan yeterli düzeyde bir kurum veya merkezi sistemin (merkezi arşiv) varlığı 
konusundaki düşünceleriniz nelerdir?  
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EK-1 (Devam) Kıymetli kâğıt ve belgelerin güvenlik özellikleri 
 

Soru   9 : Merkezi kayıt sorgulaması yeterince yapılabiliyormu ? 
Kıymetli kâğıt ve belgelerin sahteciliğe karşı incelenmesinde belgeyi sorgulayan ve 
doğrulayan bir kurum veya sistem varsa bu sisteme yeterince başvuru yapılıp 
yapılmadığı konusundaki düşünceleriniz nelerdir? 
  

Soru   10: İnceleme ve sorgulama için yeterince zaman ayrılıyormu ? 
Kıymetli kâğıt ve belgelerin sahteciliğe karşı incelenmesinde belgeyi sorgulamak için 
sürenin yeterince kullanılıp kullanılamadığı konusundaki düşünceleriniz nelerdir?  
 

Soru   11: İnceleme/ Sorgulama yönteminin güvenirliği ? 
Kıymetli kâğıt ve belgelerin sahteciliğe karşı incelenmesinde merkezi kayıt / arşiv 
sistemine yapılan başvurunun yönteminin [telefon, faks veya yazışma] güvenliği 
konusundaki düşünceleriniz nelerdir?  
 

Soru   12: Merkezi kayıt sistemi ne kadar güvenli ? 
Kıymetli kâğıt ve belgelerin sahteciliğe karşı incelenmesinde belgeyi sorgulayan 
merkezi kayıt sistemine güvenirliği konusundaki düşünceleriniz nelerdir? 
 

Soru   13:  İnternette inceleme, sorgulama ve doğrulama adresleri ? 
Kıymetli kâğıt ve belgelerin sahteciliğe karşı incelenmesinde ve sorgulanmasında bu 
hizmeti veren internet üzerinde yeterli düzeyde bir sorgulama adresi varmı ? .Böyle 
bir sistemin varlığı konusundaki düşünceleriniz nelerdir 
 

Soru  14: İnternetten inceleme ve sorgulama her zaman tam güvenlimi ? 
Kıymetli kâğıt ve belgelerin sahteciliğe karşı incelenmesinde ve sorgulanmasında 
internet üzerinde bir  kayıt sorgulama adresi varsa bu adresin güvenirliği konusundaki 
düşünceleriniz nelerdir?  
 

Soru   15: Merkezi kayıt ve arşiv sistemi ne kadar uzun zaman için kalıcı ? 
Kıymetli kâğıt ve belgelerin sahteciliğe karşı incelenmesinde ve sorgulanmasında 
merkezi kayıt sorgulama sisteminin çok uzun vadede kâğıt belge ve özellikleri kadar 
bozulmadan veya kaybolmadan varlığını sürdürebileceği konusundaki düşünceleriniz 
nelerdir?  
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EK- 2   Memur görüşü anket formları 

ANKET- 2:diplomaların incelenmesi evresinde izlenen yol    
 
Ankete hedef Grup:  Diplomaların kabulüyle ilgili farklı alanlardan gelen memurlar. 

 
Anket 2 hakkında bilgilendirme  
 
Değerli yetkili kişiler: 
 
Aşağıda Diploma ve mezuniyet belgeleriyle ilgili karşılaşılan sahtecilik durumlarında 

belgenin geçirdiği inceleme ve sorgulama evreleri ve güvenlik tespitinde izlenen yol 

ile ilgili sorular sorulmuştur. 

Sorular; mevcut duruma, belgenin yeterli ve güvenilir olup olmadığının, eksikliklerin, 

ne istendiğinin, istenen ve olması gereken inceleme ve sorgulama özelliklerinin 

tespiti için hazırlanmıştır. 

Bu sorulara görüş ve düşüncelerinizle ne ölçüde katılıp katılmadığınızı, yorumunuzla 

birlikte ilgili kutucuğa [X] işareti koyarak belirtiniz. 

Lütfen işaretsiz ifade bırakmayınız ve size verilen ölçek üzerine herhangi bir kimlik 

bilgisi eklemeyiniz. 

Anketteki sorulara vereceğiniz cevaplar için yardımlarınızdan dolayı teşekkür ederim.  

 

 

Kişisel Bilgiler Abbas KETİZMEN 

 

Yaşınız :……………. 

 

Cinsiyetiniz :  [...]  Erkek      [...]  Kız 

 

Eğitiminiz :  [...] İlkokul     [...]Ortaoku  [...]Lise   [...]  Üniversite 

 

Mesleğiniz :   ……………… 

 

Bulunduğunuz. Görev :   ……………… 
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EK-2 (Devam) Diplomaların incelenmesi evresinde izlenen yol    
 

Güven: 

Soru 1: Diplomaların baskı kalitesi seri no barkod hologram mühür belge no kâğıt 

özelikleri vb gibi asgari güvenlik özelliklerine yeterince sahip olduğuna inanıyor 

musunuz ? 

Soru 2: Belge incelemesinde belgedeki şahsın başvuran kişiyle aynı kişi olup 

olmadığı konusunda yaptığınız kimlik kontrolü yeterli mi ? 

Soru 4: Ülkemizde kullanılan özellikle Milli Eğitim Bakanlığına ait diplomaların 

sahteciliğe karşı yeterli güvenlik özelliklerine sahip olduğuna inanıyor musunuz? 

Soru 5: Noter tasdikli bir diploma fotokopisinin güvenli olduğuna inanıyor 

musunuz?  

Soru 7:  Diplomaların kayıtlı olduğu kütük bilgileri sizce güvenlimi? 

Soru  16:  Diploma ve belgelerin sahteciliğe karşı incelenmesinde ilgili merkezi kayıt 

sistemine yapılan başvuru yönteminin (telefon, faks, yazışma) güvenliği yeterlimi ? 

Soru  18:   Diploma ve belgelerin sahteciliğe karşı incelenmesinde belgeyi sorgulayan  

kayıt sisteminin çok uzun süre güvenilir kalabileceğine  inanıyor musunuz? 

Soru  19:  Diploma ve belgelerin ilgili işlem sırasında doğrudan esas alındığını ve 

çoğu zaman inceleme veya sorgulamaya gerek duyulmadığını kabul ediyormusunuz? 

Soru   23:  Diploma ve belgelerin sahteciliğe karşı incelenmesinde oluşturulması 

halinde bir  merkezi kayıt sorgulama sisteminin çok uzun vadede kâğıt belge kadar 

bozulmadan, tahrifat yapılmadan veya veri kaybı olmadan muhafaza edilebileceğine 

inanıyor musunuz? 

[ + ]  Evet              [ - ]  Hayır            [ ? ]  Kısmen              

Bu alanda verilen cevaplarda evet yansımaları ülkemizdeki diploma sistemine olan 

güveni, hayır ; güvensizliği, kısmen yanıtı ise bu konudaki belirsizliği 

yansıtmaktadır 

İnceleme: 

Soru 3: Belgenin sahte olup olmadığı hakkında bir araştırmaya yöneliyormusunuz ? 

Soru 6: Noter tasdikli bir diploma fotokopisini sorgulama yoluna gidiyormusunuz ? 
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EK-2 (Devam) Diplomaların incelenmesi evresinde izlenen yol .  
 

Soru 9:  Diplomaları sahteciliğe karşı incelerken mukayese bakımından aynı tipten 

farklı bir diplomayla karşılaştırma yöntemini kullanıyor musunuz ? 

Soru  12:  Diploma ve çıkış belgelerinin sahteciliğe karşı incelenmesi evresinde 

sahtecilik metotlarının tümü sizce yeterince test ediliyor mu ? 

Soru 14:  Diploma kâğıt ve belgelerin sahteciliğe karşı incelenmesinde belgeyi 

sorgulayan ve doğrulayan yeterli bir merkezi kayıt sistemi (kayıt defteri) var mı? 

Soru  15:  Diploma ve belgelerin sahteciliğe karşı incelenmesinde belgeyi sorgulayan 

ve doğrulayan bir kurum veya sistem  varsa  bu sisteme sorgulama amacıyla başvuru 

yapılıyor mu? 

Soru  17:  Diploma  ve belgelerin sahteciliğe karşı incelenmesinde belgeyi 

sorgulamak için yeterli süre kullanılıyor mu? 

Soru 20:  Diploma ve belgelerin sahteciliğe karşı incelenmesinde yeterli düzeyde 

internet üzerinde bir  kayıt sorgulama adresi varmı ? 

Soru  21:  Diploma ve belgelerin sahteciliğe karşı incelenmesinde internet üzerinde 

bir  kayıt sorgulama adresi varsa bu adrese başvuruluyor mu? ayrıca Web 

güvenirliğini bakımından sorgulama yeterli düzeyde yazışmayla doğrulanıyor mu ? 

[ - ]  Evet              [ + ]  Hayır            [ ? ]  Kısmen              

Bu alanda verilen cevaplarda evet; yansımaları ülkemizdeki diploma sistemine olan 

güvensizliği, ,hayır ; güveni , kısmen yanıtı ise bu konuda ki belirsizliği 

yansıtmaktadır 

Yetki ve Sorumluluk: 

Soru 10:  Diplomaların güvenlik özelliklerinin tespiti bakımından (kullanıldıkları 

alanlarda) belgeyi inceleyen kişinin yeterli bilgi birikimine ve teknolojik donanıma 

sahip olduğuna inanıyor musunuz ? 

Soru 11:  Belgeyi inceleyen ve sorgulayan kişilerin yasal bir inceleme yetki ve 

sorumluluğuna sahip olduğuna inanıyor musunuz ? 

Soru  13:  Diploma ve  belgelerin sahteciliğe karşı incelenmesinde incelemeyi  yapan 

veya evrakı işleme alan yetkili ve muhatap kişinin sahtecilik ile ilgili olarak suçun 

cezası hakkında yeterli ölçüde bilgi sahibi olduğuna inanıyor musunuz ? 

[+]  Evet              [-]  Hayır            [ ? ]  Kısmen              
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EK-2 (Devam) Diplomaların incelenmesi evresinde izlenen yol   

 

Bu alanda verilen cevaplarda evet yansımaları ülkemizdeki diploma sistemine olan 

güveni,  hayır ; güvensizliği , kısmen yanıtı ise bu konuda ki belirsizliği 

yansıtmaktadır 

 

Öneri: 

Soru 8: Sizce Diplomalarda Fotoğraf kullanılması güvenlik bakımından gereklimi ? 

Soru  22: Belgeyi inceleyen kişinin sahteciliğe karşı güvenlik özellikleri ve test etme 

yöntemleri  konusunda bilgilendirilmesi gerektiğine inanıyor musunuz ? 
 

Soru 24: Kopyalanmaya  ve Sahteciliğe karşı asgari güvenlik özellikleriyle donatılmış 

bir diploma belgesinin internet üzerinden hazırlanacak olan bir merkezi kayıt 

doğrulama adresiyle sadece protokolle yetki verilecek kişilerce kontrol ve teyit 

edilmesi sizce sahteciliği önlemede yeterli olur mu ? 

[+]  Evet              [-]  Hayır            [ ? ]  Kısmen              

Bu alanda verilen cevaplarda evet yansımaları ülkemizdeki diploma sistemine olan 

güveni,  hayır ; güvensizliği , kısmen yanıtı ise bu konudaki belirsizliği 

yansıtmaktadır. 
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EK-3   Grafolojik deney: El yazısı ve imza tutarlık testi 

Deneye katılan grup: Yüksek öğretimde grafik eğitimi alan öğrenciler 
 
 

DENEY : Grafolojik test, örnek bir diploma veya resmi belge güvenliği için belge 

sahibinin el yazısı ve imza örneğiyle, kopya ve sahte örneklerinin alınarak 

karşılaştırılması metodu ve mukayese yönteminin uygulandığı bir deneysel 

çalışmadır. 

 

 

Resim 3.23.Grafolojik deney testi için hazırlamış orijinal belgeler. 
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EK-3 (Devam) Grafolojik deney: El yazısı ve imza tutarlık testi 
 

 

 

Resim 3.24. Grafolojik deney testi nde hazırlanan sahte belgeler  
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EK-3 (Devam) Grafolojik deney: El yazısı ve imza tutarlık testi 
 

 

 

Resim 3.25. Grafolojik deney testinde hazırlanan sahte belgeler 
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EK-3 (Devam) Grafolojik deney: El yazısı ve imza tutarlık testi 
 

 

 

Resim 3.26. Grafolojik deney testinde hazırlanan sahte belgeler 
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EK-3 (Devam) Grafolojik deney: El yazısı ve imza tutarlık testi 

 

 
Resim 3.27 Grafolojik deney testinde hazırlanan sahte belgeler 
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EK-4 Basından sahtecilik ile ilgili yayınlar 
 
Günümüzde yayımlanan sahtecilik haberlerinden bazıları 

Sahte diplomayla müşavir oldular  

Gümrük Müdürlüğü müfettişleri, geçmiş dönemlerde de sınavlara girerek müşavir 

belgesi alan herkesin diplomalarını denetliyor. Sahte diplomalı müşavirlerin sayısının 

100’e ulaşması bekleniyor.  Gözaltına alınan 25 kişiden 11’i çıkarıldığı mahkemeler 

ce sahtecilik suçlamasıyla tutuklanarak ceza evine gönderildi  

[Milliyet 14 Ekim 2006 ]. 

2001’de çıkan yasayla sınava girmek için hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, 

bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilgiler gibi fakülte ve yüksek okullardan mezun 

olma şartı getirildiği için, sahtecilik olayının en çok üniversite diplomalarında 

yapıldığı belirtildi [www.memurlar.net.,2008]. 

Sahte diploma cenneti 
 

Uygulandığı yıllarda usulsüzlük iddialarına neden olan dışarıdan bitirme sınavları 

kaldırılır kaldırılmaz bu iddiaların doğruluğu da ortaya çıktı. Usulsüz alınan 

diplomalar Milli Eğitim Bakanlığı'nın üzerine gitmesiyle ortaya çıkarıldı ve iptal 

edildi. Sahte diploma skandallarına her yıl bir başkası ilave ediliyor. Yüz binlerce 

öğrencinin girebilmek için uğraştıkları üniversitelerden sahte diploma alanların 

yanısıra, ortaokul, lise öğrenimi yapmayanlar da sahte diplomalarla ortaya 

çıkabiliyorlar. Diploma sahtekarlığı bu kadar yaygınken, sahtecilik olayları 

genellikle ise girişler sırasında ortaya çıkarılıyor. 

 

Diyarbakır birinci: Ortaöğretim kurumlarında dışarıdan bitirme sınavı uygulamasına 

son verilmesiyle ortaya çıkmaya başlayan sahte diplomalarda Diyarbakır ilk sırada 

bulunuyor. 1996 yılında Diyarbakır'da 2 bin 879 sahte diploma olayı ortaya çıkarıldı.  

Sahte diploma skandalı ilk olarak Şırnak'ta ortaya cıktı ve soruşturmalar sonunda 503 

diploma iptal edildi. Ankara Etlik Lisesi'nde ortaya çıkarılan sahte diploma skandalı 

93 diplomanın, yine Ankara Keçiören Endüstri Meslek Lisesi'nde 9 diplomanın 
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iptaliyle sonuçlandı. 22 Temmuz 1996'da Ümraniye Lisesi'nde okul dışından bitirme 

sınavlarına giren 42 kişinin usulsüz diploma aldıkları belirlendi. Lisede sınava 

girmedikleri halde sınavlara girmiş ve başarılı not almış şeklinde gösterildikleri 

ortaya çıkarılırken, bakanlık sahte diplomaları iptal etti. Adana Erkek Lisesi'nde 279 

kişiye sınava girmeden sahte lise diplomasi verildiği ortaya çıkarıldıi. Bir başka sahte 

diploma skandalı ise Kardemir Fabrikası'nın işçi sınavı açmasıyla patladı. Yapılan 

incelemelerde 6 kişinin diplomasinin sahte olduğu belirlenirken, incelemenin 

derinleştirilmesi Ankara imrahor Endüstri Meslek Lisesi'nde 1600 kişiye sahte 

diploma verildiğini ortaya çıkardı. 

Neden terfi:  

Sahte diplomaların büyük bir nedenini terfiler oluşturuyor. Personel rejiminin 

ortaokul mezunu, lise mezunu şeklinde sınıflar getirmesi, terfi edebilmek, maaşını 

arttırabilmek için diploma peşine düşülmesine neden oluyor [www.milliyet.com.tr. 

2008] 

 
Sonunda sahte gümrük müşavirlerimiz de oldu  

İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü, 31 gümrük müşavirinin sahte diplomalı 

olduğunu belirledi. bir sahte müşavir, kendini, ilk kez 1956 yılında eğitime başlayan 

yenikapı ortaokulu'ndan 1946 yılında mezun olmuş gibi göstermiş. 2005 yılında 

yapılan bir ihbarla başlatılan soruşturmada, 4300 gümrük müşaviri ile müşavir 

yardımcısının ortaokul, lise ve üniversite diplomaları tek tek incelendi. Böylece söz 

konusu 31 kişinin sınavlara girebilmek için mezuniyet diplomaları yerine, bunların 

noter tasdikli sahtelerini verdikleri belirlenendi.  

İmzaları gümrükte her kapıyı açıyor: Gümrük müşavirleri, temsil ettiği kamu 

kurumu ya da özel şirket adına gümrüklerde dilekçe vermeye, taahhütte bulunmaya, 

depozito yatırmaya, malları kontrol etmeye, beyanname vermeye ve imza atmaya 

yetkili kılınıyor. Gümrük müşavir yardımcıları ise, gümrüklerde her türlü iş takibi 

yapabiliyor ama, müşavir gibi imza atamıyor [Dündar,U., Demircan, H.,2008]. 
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Diploma paniği , acaba bizde var mı? 

TAKVİM’in '150 dolara Harvard diploması' haberi binlerce şirketi tedirgin etti... 

Şirket yöneticileri, "Acaba benim çalışanlarımın diploması gerçek mi?" diye soruyor. 

İnternetten diploma diploma depremi, Türkiye'de bir gerçeği de ortaya çıkardı. 

Şirketler araştırmıyor: Çoğu şirket, eleman alırken diplomanın noter tasdikli 

olmasına bakıyor. Yani, gerçek olup olmadığı araştırılmıyor! Haberimiz üzerine bazı 

işletmeler, dünyaca ünlü okullardan mezun çalışanlarının diplomaları hakkında tek 

tek inceleme başlattı.  

Diploma sanal maaşlar gerçek : Her yıl 10 bin uyanık sanal mezun oluyor. Yüzde 

93'ü çoktan iş buldu! 

Diploma stresi: “ABD’den parayla diploma alınıyor” haberimiz, şirketlerde paniğe 

yol açtı. Bazı şirketler diplomaları incelemeye aldı.  

Büyükler bile incelemiyor: Takvim gazetesinin manşetten verdiği “ABD”de parayla 

diploma haberi, Türkiye'deki şirketleri de paniğe sevk etti. 50 bin kişinin Türkiye'de 

sahte diplomayla çalıştığını haberi ardından, birçok şirket, belgeleri incelemeye 

başladı. Türkiye'de bu konuda ciddi inceleme yapılmadığı büyük holdinglerin bile işe 

alımlarda diplomalarda noter tastiğini yeterli gördüğü ortaya çıktı.  

Dikkat çok önemli : Konuyla ilgili bilgi aldığımız büyük şirketlerin çoğu, 

diplomaların sahte olup olmadığı konusunda kesin bilgiye sahip olmadıklarını itiraf 

etti. Bazı şirketler de sahteciliğe karşı diplomanın orjinalini istediklerini belirtti. 

Yetkililer, "Dikkatli olmak zorundayız. Aksi halde suçlu oluruz, hem de şirketimiz 

zor durumda kalır"dedi [Güncel, 2008] 

 

Tıp mezunları, YÖKün düzenlediği TUS ayarındaki sınavda, 

 hastabakıcı bilgisinin ötesine geçemiyor: 

 
Yüksek Öğretim Kurumu, yurtdışında üniversite eğitimi görüp de 2005 yılında 

başvuran 5 bin kişinin ancak yarısının diplomasına denklik verebildi. YÖK'ün ret 

gerekçelerinin başında sahte diploma geliyor. Reddedilen diplomalarda da başı, TIP 

çekiyor. YÖK, 2005 yılında denklik için başvuran 5 bin diplomanın ancak 2600' ünü 

geçerli sayabildi. Çünkü başvuruların önemli bir bölümü, sahte belgeye dayanıyor. 
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En çok sahte diploma, Asya ve Balkan ülkelerinden ve özellikle TIP alanında 

geliyor. 2005'te denklik istenen TIP diplomalarının ancak yüzde 4'ü denklik alabildi. 

TIP mezunları, YÖK'ün düzenledigi TUS ayarındaki sınavda, hastabakıcı bilgisinin 

ötesine geçemiyor. YÖK yetkililerine göre yurtdışından doktor getirme konusu, 

oldukça dikkat gerektiriyor. YÖK Baskan Vekili Prof. Dr. İsa Esme " Eğer kapıyı 

aralarsak burada, tıptaki doktor kalitesi düşer ve çok büyük sıkıntıya düşeriz. Çünkü 

sağlık hiç şakaya gelmeyecek kadar önemli diye düşünüyorum" dedi.  Denklik için 

yurtdışındaki üniversitenin ve bölümün YÖK tarafindan tanınması, adayın, çifte 

vatandaş da olsa ÖSS'ye girip 185 puan alması gerekiyor.  

Yurtdışındaki eğitimin süresini ve içeriğini inceleyen YÖK, denklik  

değerlendirmelerinde uzaktan eğitime de itibar etmiyor. İsa Esme son dönemde 

uzaktan eğitim konusunda son derece ilginç durumlarla karşılaştıklarını belirterek 

"ABD”de 4 bin civarında üniversite var. Bunların 200-300'ü son derece iyi de 

bunların ticari olanları da vardır. Uzaktan eğitimle diploma vermektedirler. 

Burada öyle ilginç durumlarla karşılaşıyoruz ki bazen, bir öğrenci eğitimle hiç 

ilgilenmediği halde başkasının katkısıyla diploma alabilmektedir" dedi. 

[hekimlerbirligivakfi.org, 2008 ]. 

Ankara'da sahte diploma 

Ankara'da özel bir sürücü kursunda sahte diploma ve sağlık raporu düzenlemek 

suretiyle sürücü belgesi verilmesini sağlayan şahıslara yönelik “Dikiz Aynası” adlı 

operasyonda 16 kişi gözaltına alındı  

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube 

Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, özel bir sürücü kursu sahibi ve 

müdürünün ilkokul mezunu şahıslarla irtibat kurarak şahıslar adına sahte ortaokul ve 

lise diploması düzenledikleri veya lise mezunu olup daha önce sürücü kursundan 

yasal yollarla sürücü belgesi alan şahısların lise diplomaları üzerinde tahrifat yapmak 

suretiyle ilkokul mezunu şahısları lise mezunu gibi göstererek sürücü kursuna kayıt 

yaptıkları, kayıt yaptırılan bu şahısların yerine sahte nüfus cüzdanı düzenleyerek 

başkalarını sınava soktukları, sahte sağlık kurulu raporu ve bu işlemler karşılığında 

şahıslardan bin ile bin beşyüz YTL aldıklarını tespit etti. Sahte diplomalarla alınan 

sürücü belgelerine de el konuldu. Yapılan aramalarda tanzim edilmiş ve tanzim 
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edilmeye hazır sahte sağlık kurulu raporları, kaşeler, mühürler, numaratörler, çok 

sayıda boş sürücü sertifikası, sahte motorlu taşıt sürücü sınavına giriş belgeleri, sahte 

nüfus cüzdanları, sahte ehliyetler, değişik şahıslar adına düzenlenmiş sahte diploma 

asılları ve fotokopileri, nüfus cüzdan fotokopileri, bilgisayar kasaları ve scaner ele 

geçirildi. [Polis Haber, 2007] 

Ankara'da çete operasyonu 

Ankara'da suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, sahte diploma, araç ruhsatı, tapu, 

sürücü belgesi, silah ruhsat belgesi düzenleyerek piyasaya sürdükleri tespit edilen 14 

kişilik çete gözaltına alındı. [Polis Haber, 2007] 

Özel hastanelerde 7 yıl sahte doktorluk yaptı 
 

Esenyurt Jandarma Karakolu istihbarat ekipleri, aldıkları bir ihbarı değerlendirerek, 

Esenyurt'taki Özel Uğur Hastanesi'nde Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanını 

(Kardiyolog) sahte doktorluk yaptığı gerekçesiyle yakaladı. Yaklaşık 1.5 aydır 

hastanede görev yaptığı belirlenen uzman’ın 1999 yılından beri Türkiye'nin çeşitli 

yerlerindeki özel hastane ve kliniklerde hazırladığı sahte belgelerle işe girerek 

çalıştığı ortaya çıktı. Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi'ni bitirdiğine ve uzmanlık 

eğitimini Çukurova Tıp Fakültesi'nde yaptığına ilişkin hazırladığı sahte belgeler 

sayesinde hastanelerde işe giren sahte doktor, son görev yaptığı özel hastanede 

yakayı ele verdi [Sabah, 2007]. 

Sahte diplomalı güzel.. Marmara Üniversitesi mezunu güzel, sahte Boğaziçi 

diplomasını onaylatmaya kalkınca bakın nasıl yakalandı. 

Göztepe'deki 26. Noter'e, elindeki Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne 

ait diplomayı onaylatmak istediği belirtilen kişi diplomanın sahte olduğunu anlayan 

görevlilerce polise ihbar edildi. 

Durumdan şüphelenip noterden ayrılarak uzaklaşmak isteyen sahteciyi çevrede 

araştırma yapan polislerce gözaltına alındı. 

Gözalyına alınan kişinin “Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olduğunu, 

bir süre iş bulamaması nedeniyle böyle bir yola başvurduğunu” söylediği öğrenildi. 
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Emniyetteki işlemleri tamamlanarak “evrakta sahtecilik” suçundan Kadıköy 

Adliyesi'ne sevk edildi, ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

 [www.sensizolmuyor.org, 2008] 

Van J. Blg. Krim. Lab. Amirliği Döküman İnceleme Şube Müdürlüğünce Pasaport 

SAahtecilikleri Üzerine Yapılan Bir Araştırma 

Van J. Blg. Krim. Lab. Amirliği Doküman İnceleme Şubesinin inceleme alanına 

giren konulardan tahrifat incelemeleri iş hacminin önemli bir kısmını 

oluşturmaktadır. Özellikle Van ve çevre illerin sınır illeri olması sebebiyle sahte 

yabancı menşeli pasaportlar ile sahte nüfus cüzdanı vakaları güvenlik güçlerinin ve 

adli mercilerin daimi olarak gündemindedir. Van Doküman İnceleme Laboratuarında 

2001–2005 yılları arasında verilen raporlarla ilgi arşiv taraması yapılmış, tahrifat 

tetkiki; yazı, imza, banknot, kaşe-mühür, makine yazısı ve fulaj izi tetkiki arasında 

%49 gibi yüksek bir dilimi kapsadığı, tahrifat tetkiki konusuna giren pasaport 

incelemelerinde ise en fazla İran ve Afganistan Pasaportları üzerinde inceleme 

yapıldığı görülmüştür. Tahrifat tetkikinin, diğer tetkik alanlarına göre yüksek 

olmasının nedenleri araştırıldığında; 1984 yılından beri devam eden terör olaylarının 

bölgede ekonomik faaliyetleri olumsuz yönde etkilemesi, eğitim düzeyinin oldukça 

düşük olması gibi sosyoekonomik problemler karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, İran ve 

Afganistan’ın pasaport sahteciliği ve yasadışı göç olayında başı çekmesinin nedeni 

her iki ülkenin de sosyokültürel ve siyasi yapısındaki olumsuz etkisinden 

kaynaklandığı görülmektedir. Sahte İran ve Afganistan Pasaportları üzerinde; 

fotoğraf değişikliliği, UV ışığa gösterdikleri hassasiyet, hudut kapılarında kullanılan 

“GİRİŞ”, “ÇIKIŞ” ve “GİRİŞ-ENTRY” kaşelerinde yapılan sahteciliklere 

rastlanılmaktadır. Doküman İnceleme Laboratuarın da uzmanlar pasaport 

incelemeleri yaparken; 198 ülkeye ait pasaportun emniyet özelliklerinin belirli bir 

sistematik dahilinde yüklendiği EDISON Pasaport İnceleme Bilgisayar 

Programından yararlanmaktadır[Er ve Diğerleri, 2006]. 
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