Şahin İPLİKÇİ
1982 yılında Marmara Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu.
Polis Koleji, Polis Akademisi ve Polis Meslek Yüksek Okulunda öğretim görevlisi olarak
çalıştı. 16. Ve 109. Yüzyıl arasında yaşamış Türk ve Alman Edebiyatında önemli yeri olan
birçok yazarın eserleri üzerinde mukayeseli olarak geniş çapta incelemelerde bulundu.
Yazarların eserlerinde üslup-cümle yapı teşkilleri, cümle kuruluş biçimleri ve cümlelerde
kullanılan kendine özgü seçilmiş tarz ve parametrelerinin parmak izi, el yazıları ve imza
incelemelerinde kullanılan grafolojik ve grafometrik yöntem dışında el yazılarının ve metinin
kriminal yönden incelendiğinde kime ait olacağının ve hangi dönemde yazılmış olduğunun
ortaya konabilirliğini vurgulamıştır. Buradan yola çıkılarak tehdit, ihbar ve isimsiz kaleme
alınmış yazıların kime ait olacağının saptanabileceğinin ortaya koymuştur.
Adli belgelerdeki el yazıları ve imza incelemelerinde matematiksel ölçüm tekniklerinin
kullanılması halinde belgenin gerçekliği üzerinde farklı görüşlerin oluşmaması gerektiğini,
herkesin aynı konuda aynı sonuca ulaşması gerektiğini savundu. Daha sonra yaptığı “El
Yazıları ve İmzaların İncelenmesinde İstatistik yöntemlerin Kullanılması” konusunda İ.Ü. Adli
Tıp Enstitüsü Yüksek lisans teziyle konuyu gündeme taşıdı. Adli tıp kurumu bünyesindeki
Fiziki İncelemeler İhtisas Dairesi’ne (Adli Belge İnceleme Birimi) davet edilerek konferans
vermiştir. Bu çalışmalar devam ederken Roma Emniyet Genel Müdürlüğü’nün daveti üzerine
İtalya’ya gitti. Askeri ve Polis Kriminal Laboratuvarları bünyesinde çeşitli çalışmalarda
bulundu. Yurda dönünce bu konularla ilgili, özellikle adli belge incelemelerinde kullanılan
teknik cihazlarla ilgili ve Adli Belge İncelemeleri adı altında düzenlenen birçok konferansa
katıldı.
Adli belge incelemelerinde uygulanabilen matematiksel yöntemlerle birlikte
düzenlenecek raporların Yargıtay denetimine elverişli hale getirilmesi amacıyla belgelerde
yapılan sahtecilik üzerinde spektroskopik yöntem kullanılarak (Spektrumları) grafik ve
görüntülerle ortaya konması yönünde yoğun çalışmaları olup, yazı ve imza inceleme, beyin ve
yazı anatomisi ilişkileri ile imza ve yazıların oluşum evreleri konularında makale ve kitapları
bulunmaktadır. İstanbul Adalet Komisyonu Bilirkişi listesine kayıtlı olup, doküman, belge
inceleme konularında bilirkişilik görevinin yanında, üniversitede öğretim görevlisi olarak
çalışmaktadır. 2019 yılında Varna Free Üniversitesi’nde doktora çalışmasını tamamlamıştır.

