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Ekspertiz___________ z Pasaport ve mühür tetkiki.

Ekspere Verilen Esva : İnceleme konusu olarak gönderilen;

-(1) adet Danimarka pasaportu.
-(1) adet plastik mühür.

MUKAYESEYE ESAS :
İnceleme konusu olarak gönderilen "T.C. İSTANBUL 
ATATÜRK HAVA HUDUT KAPISI" içerikli mühürden 
alınan örnek basım izleri.

R A P O R

Tetkik konusu olarak gönderilen;

1-Lars Klarskov JORGENSEN adına düzenlenmiş "102389553" seri 
numaralı Danimarka pasaportu, Belge İnceleme Laboratuvarında doküman 
inceleme cihazları ve diğer optik aletler yardımıyla incelenmiş ve 
neticede; tetkik konusu pasaportun pasaport 9.sayfasında basılı 
bulunan (34) numaralı GİRİŞ mühür izinin arşivimizde mevcut hakiki 
örnek basım izlerine kıyasla sahte olduğu belirlenmiştir.

Yapılan sahtecilik, ilk nazarda ve kolaylıkla fark edilemeyecek 
nitelikte olduğu cihetle, tetkike konu pasaportun aldatma kabiliyetini 
haiz olduğu görüşündeyiz.

2-İnceleme konusu olarak "T.C. İSTANBUL ATATÜRK HAVA HUDUT 
KAPISI" içerikli mühürden tarafımızca alınan örnek basım izleri ile 
arşivimizde mevcut hakiki örnek basım izleri arasında harf ve 
rakamların yapı arızalan ve konumları yönlerinden farklılıklar 
bulunduğu belirlenmekle, bahse konu mührün sahte olduğu sonucuna 
varılmıştır.

Tetkik konusu mühürün pasaport, biniş kartı vb. belgeler üzerinde 
ısulüne uygun olarak kullanılması halinde sahteliği, ilk nazarda ve 
colaylıkla fark edileme.y^.ç.eğinden, üzerinde basılı bulunduğu 
belgelerin aldatma kabili ye iz olacakları görüşündeyiz.
Not: İp^eeieme l^nular#,.:v̂ jnuk̂ ay:ese\ tablosu ektedir.

* Bu Ekspertiz Raporu, ilgili laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kopyalanıp
* İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.   .
*  Bu rapor, Mf nüsha olarak düzenlenmiş olup, bir nüshası ilgili makama gönderilmiş, diğer nüshası arşıyleıımıştıı.
*  Yazışmalarda incelemeyi yapan laboratuvar ve uzmanlık sayısını belirtiniz.
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