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Gerekçeli kararın sayfa sayılarının fazla olması nedeniyle UYAP'a tek parça 
halinde atılamadığından 7 (yedi) ayrı parça halinde atılmış olup, bu parçada gerekçeli 
kararın 6. Bölümü yer almaktadır. 

V-YARGILAMANIN YENİLENMESİ AŞAMASINDA TOPLANAN DELİLLER:

          A-TANIK BEYANLARI,

Tanık  Hilmi Özkök 03.11.2014 tarihinde mahkememizce alınanbeyanında,  kendisine 
okunan Balyoz, Oraj, Suga, Çarşaf, Sakal eylem planlarının hiçbirini duymadığını, özellikle Balyoz 
kelimesinin kendisine çok yabancı geldiğini, bunu basından duyduğunu,suç tarihi olan 2003 yılında 
Genelkurmay Başkanı  olarak  görev  yaptığını,  darbe  planı  yapıldığına  dair  herhangi  bir  duyum 
almadığını, görev yaptığı süre içerisinde sadece dedikoduya dayalı bazı şeyler söylendiğini, ancak 
bunların  hiçbirinin  bir  kişi  hakkında  dava  açmaya  yetecek  veya  incelemeye  yetecek  nitelikte 
olmadığını,  bunların olağan şeyler olduğunu,  zaman zaman gelişi  güzel  bilgiler  geldiğini  beyan 
etmiştir.  Tanığa  Çetin  Doğan'ın  "Genelkurmay Başkanı  ile  bir  görüşme  yaptığı,  bu  görüşmede 
Genelkurmay Başkanı'nın kendisine orduda bazı kıpırdanmalar olduğunu, duyumlar aldığını, emekli 
askerler  ile  bazı  sivillerin  çeşitli  faaliyetlerde  bulunduklarını  duyduğunu  söyleyip  bunların  ne 
olduğunu sorması üzerine ona hitaben bunların dedikodudan ibaret olduğunu belirttiği" şeklindeki 
beyanı  okunup sorulduğunda,  bunun doğru olduğunu,  biraz önce söylediği  gibi  kulaktan dolma 
sözler  geldiğini,  kritik  bir  dönem olduğunu,  dolayısıyla  bunu en  güvenli  arkadaşları  olan  ordu 
komutanlarına doğrudan doğruya sormayı yeğlediğini söylediğini, kulaktan dolma bilgileri bazen 
basından duyduğunu, bazen ziyarete gelenlerin söylediğini, imzasız mektuplar da geldiğini, böyle 
çok çeşitli kaynaklardan bilgiler geldiğini, bu bilgilerin genellikle askeriye dışından geldiğini, plan 
semineri  ile  ilgili  olarakGenelkurmay  ile  ordu  ve  kuvvet  arasında  bu  senaryo  uygulansın 
uygulanmasın diye bir yazışma yapılmadığını, zaten yapılamayacağını beyan etmiştir. 

Tanık  Aytaç  Yalman  03.11.2014  tarihinde  mahkememizce  alınanbeyanında,  Balyoz 
planı  ile  ilgili  hiçbir  istihbarat  almadığını,  hiçbir  belge ve bilgiye  sahip olmadığını,  bu konuyu 
basına  intikal  ettikten  sonra  öğrendiğini,  ayrıca  bu  konu  ile  ilgili,  herhangi  bir  eylemi  ve  bir 
girişiminin  olmadığını,  Balyoz  planı  dışında  Oraj,  Suga,  Sakal  ve  Çarşaf  harekat  planlarını  da 
duymadığını, yapılan plan semineri ile ilgili ilgisinin olmadığını, Vatan Gazetesi'ne bu konularda 
hiç demeç vermediğini, plan semineri sonrasında raporların kendisine intikal etmediğini, yapılan bu 
seminerden haberdar olduğunu, seminerin kendisinin emri üzerine yapıldığını, ancak bu seminere 
katılmadığını,  çünkü o tarihlerde siyasi  ve askeri  hareketliliğin çok üst  düzeyde olduğunu,  Irak 
bölgesinde  bir  askeri  yığınak  olduğunu,Milli  Güvenlik  Kurulu'nun  bir  ay  içerisinde  iki  defa 
toplanmasının  pek  vaki  olmadığını,  ayrıca  Amerikalıların  bölgede  keşif  heyeti  faaliyetlerini  de 
yerinde görmek istediklerini, bu nedenlerle seminere katılamadığını, o tarihlerde Kara Kuvvetleri 
Komutanı olduğunu beyan etmiştir. 

          İstanbul 10.Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283 esas 2012/245 karar sayılı ilamında, 
gerekçeli kararın 1023. Sayfasında, Çetin Doğan liderliğindeki cunta yapılanmasının suçun icrası 
için elverişli  araç gereç ve personelle icra hareketlerini  gerçekleştirmeye başladığı,  ancak Çetin 
Doğan’ın  kalp  ameliyatı  olması  ve  ardından  Ağustos  2003  de  emekliye  sevk  edilmesi,  bazı 
sanıkların görev yerlerinin değişmesi, Genelkurmay karargahının öncelikle muhtemel darbeye karşı 
çıkması, sonrasında da günün şartlarının elverdiği ölçüde engellemek için çaba göstermesi sebebiyle 
cunta  yapılanmasının  darbe  suçunu  işleme  elverişliliğini  kaybettiği  ve  icra  hareketlerinin 
tamamlanamadığı  belirtilmiş  ise  de,  yargılamanın yenilenmesi  aşamasında dinlenen ve dönemin 
Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı olan tanıklar Aytaç Yalman ve Hilmi Özkök’ün 
beyanlarından,Genelkurmay karargahının mahkumiyet hükmüne konu dijital deliller içinde yer alan 
darbe planları konusunda hiç bir bilgisinin olmadığı, mahkumiyet hükmüne konu gerekçeli kararda 
belirtildiği  gibi  darbeye  karşı  çıkılması  ve  bununengellenmesi  için  çaba  gösterilmesi  gibi  bir 
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durumun söz konusu olmadığı anlaşılmıştır.

Kapatılan  İstanbul  12.  Ağır  Ceza  Mahkemesi'nin2010/34  Esas  sayılı  dosyası  ile 
görülen  vekamuoyunda  "Poyrazköy  davası  "olarak  bilinen  davanın15.10.2012  tarihli 
celsesinde tanık olarak dinlenen Mehmet Ali Şen'in davamıza konu 5 nolu harddisk ile ilgili  
olarak beyanda bulunduğu anlaşılmış, bu tanığın beyanını içeren duruşma tutanağı örneği 
dosyamıza celbedilmiştir.

Tanık Mehmet Ali Şen,davamıza da konu olan 5 nolu harddiskin bağlı bulunduğu bilgisayarı 
2005-2008  yılları  arasında  kendisinin  kullandığını  beyan  etmiş,  sanık  Ümit  Metin  tarafından 
kendisine sorulan soru üzerine 08/04/2004 tarihinde harddisk'e yüklenmiş görünen belgeler ile ilgili 
olarak  bu  dosyaları  hatırlamadığını,  kendisinin  yüklemediğini,  bu  harddiskin  olduğu  kasayı 
Ankara'dan getirdiğini, harddiskin Ankara'dan gelirken bilgisayarın içinde olduğunu, bu bilgisayarı 
Erdinç  Subay'a  teslim  ederken  standart  formatlama  işlemi  yapıldığını,  formatlama  işlemini 
kendisinin  yapmadığını,  formatlamanın  yapıldığı  tarihte  ameliyat  olması  nedeniyle  20  gün 
istirahatte olduğunu, formatlandığı konusunda mesai arkadaşlarının kendisine bilgi verdiğini, kimin 
formatladığını  bilmediğini,  ancak  formatlandığından  emin  olduğunu,  harddisklerin  yeni  bir 
kullanıcıya  verileceği  zaman  veya  yeni  bir  Başkanlığa  gideceği  zaman  daha  önceki  bilgilere 
erişilememesi  için,  temiz  bir  disk  olması  için  formatlandığını,  bunun  normal  web  güvenliği 
politikası olduğunu, bilgisayarı ve harddisk'i 2004 yılında Ankara'dan getirdiğini, 2008 Ağustos'una 
kadar  kendisinin  kullandığını  beyan  etmiş,  kendisine  Kafes,  Balyoz,  Suga  şeklindeki  planların 
harddisk'ten çıktığı, bunların 2004 yılında yüklenmiş olarak göründüğü, Suga, Kafes ve Balyoz tarzı 
şeylere rastlayıp rastlamadığı şeklinde sorulan soruya, rastlamadığı şeklinde cevap verdiği, bunların 
harddisk  içinde  olması  halinde  görmemesinin  mümkün  olup  olmadığı  şeklinde  sorulan  soruya 
mümkün olmadığı şeklinde cevap verdiği, 28 Temmuz 2009 da 5 nolu harddisk'in İKK Şubedeki 
internet bilgisayarının kasasından sökülüp kullanım dışı bırakıldığı hususunun doğru olup olmadığı 
yönünde sorulan soruya doğru olduğu şeklinde cevap verdiği anlaşılmıştır.

          B-BİLİRKİŞİ RAPORLARI, 

1-Prof. Dr. Salih Cengiz tarafından düzenlenen raporlar:
Anayasa  Mahkemesinin  ihlal  kararının  57.  Bendinde,  davanın  temelini  teşkil  eden 

CD’lerden 11 ve 17 nolu CD’ler üzerinde yazılmış olan ve sanık Süha Tanyeri’nin eli ürünüymüş 
izlenimi uyandıran “Or. K. Na “ ve “K. Özel”şeklindeki el yazılarının bir insan eli ürünü değil de 
bir yazı makinası tarafından yazıldığını gösteren İstanbul Adli Tıp uzmanlarından Dr. Jale Bafra’nın 
uzman  mütalaası  ve  Amerikan  Forensic  Labratory  isimli  firmanın  bilirkişi  raporuna  kararda 
değinilmediği, bu yazıların sanık Süha Tanyeri’nin davaya konu 1. Ordu Plan Semineri sırasında 
tuttuğu el  yazısından kopyalandığı iddia olunmasına rağmen İlk Derece Mahkemesi ve Yargıtay 
tarafından bu hususta bir açıklama yapılmadığı belirtilmiştir. 

İstanbul Adli Tıp uzmanlarından Dr. Jale Bafra’nın uzman mütalaası ve Amerikan Forensic 
Labratory isimli firmanın bilirkişi raporunun yeminli bilirkişiler tarafından düzenlenmemiş olması 
nedeniyle bu konuda yeminli bilirkişiden yeniden rapor alınmıştır.

Prof.  Dr.  Salih  Cengiz  tarafından  düzenlenen  15.12.2014  tarihli  bilirkişi  raporunun 
sonuç kısmında :

"Yapılan ve yazıya zarar vermeyen (non destructive) karşılaştırmalı analizler sonucunda;
1-) CD’lerin üzerindeki yazıların C-11,üç adet imza ve C-17,üç adet imzanın elle yazıldığına 

dair deliller aşağıda sıralanmıştır :
a-)  Elle  yazılan  yazılarda  yazım  hızının  arttığı  bölgelerde  çizginin  düzgünlüğü  ortadan 

kalkmış ve boyuna kesikli haldedir.
b-) Elle yazılan yazılarda boylamasına keçe izlerine rastlanmıştır. 
c-) Elle yazılan yazılarda harfin bitiş noktalarında düzensiz mürekkep birikmeleri mevcuttur.
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2-) CD’lerin üzerindeki yazıların C-11 kodlu CD’deki ‘’Or.K-na’’ ve C-17 kodlu CD’deki’’ 
K.özel’’ yazılarının aletle yazıldığına dair deliller aşağıda sıralanmıştır :

a-)Aletle yazıldığı iddia edilen kısımlarda mürekkep dağılımının tamamen homojen olduğu 
görülmüştür.

b-) Aletle yazıldığı iddia edilen yazılarda harflerin başlangıç noktalarında tamamen aynı şekil 
ve büyüklükte vurgu izleri görülmüştür. Bu izlerin yazının oluşturulmasında kullanılan alete bağlı 
mürekkepli  kalemin 90°lik yani tam dik açıyla  karakter yazım başlangıç noktasına hızla inmesi 
sonucu meydana geldiği kanaatini oluşturmuştur.(Şekil-7). Piyasada bu tür yazım aygıtları çeşitli 
marka  ve  modeldedirler.  Araştırma  konusu  yazılarda  kullanıldığı  en  muhtemel  yazıcının  firma 
tanıtım  web  sayfası:  http://www.youtube.com/watch?v=3FHGO2i0bL4  adresinde,  İşlemin  nasıl 
yapılabileceğinin tanıtımı ise http://www.youtube.com/watch?v=Kf5sqhP3u18 adresindedir.

c-)  Aletle  yazıldığı  iddia  edilen  yazılarda  harflerin  kalınlık  ve  düzeninde  başlangıç 
noktasından bitiş noktasına kadar herhangi bir değişim olmadığı görülmüştür.

d-) Aletle yazıldığı iddia edilen yazılarda kullanılan mürekkepli kalemin hızla yüzeye vurgusu 
sonucu mürekkep saçılmasının olduğu görülmüştür.

Yukarıda birinci  maddenin a,b ve c  bentlerinde vurgulanan delillerin  ışığında C-11 olarak 
kodlanan CD üzerindeki C-11 yazısı ve imzaların ve C-17 olarak kodlanan CD’de C-17 yazısı ve 
imzaların el ürünü olduğu;

İkici maddenin a,b,c ve d bentlerinde vurgulanan delillerin ışığında C-11 üzerindeki ‘Or.K.na’’ 
yazısının ve C-17 üzerindeki ‘’K.özel’’ yazısının ise bir alet yukarıda izah edilen muhtemel yazma 
aygıtı  ve  yöntem  yardımıyla  oluşturulduğu,  KANAATİNİ  OLUŞTURMUŞTUR."  şeklinde 
değerlendirmede bulunulmuştur. 

Prof. Dr. Salih Cengiz tarafından düzenlenen 24.12.2014 tarihli bilirkişi ek raporunun 
sonuç kısmında 

"1-) Yapılan analizlerin sonucunda antentli belgeler üzerinden alınan mürekkebin su bazlı bir 
mürekkep olduğu ve yapısında yaş tayininde kullanılan ana bileşenlerden Viktorya mavisi, Kristal 
Viyole,  Metil  Viyole  ve  Tetra  Metil  Pararosanilin  adıyla  bilinen  maddelerden  hiç  birini  ihtiva 
etmemesi  sonucu  mürekkep  yaşı  veya  yazım  zamanı  hakkında  delil  elde  edilemediğinden  bu 
konuda yorum yapılamıyacağı, 

2-)  Yapılan  ve  yazıya  zarar  vermeyen  (non  destructive)  karşılaştırmalı  stereomikroskopik 
analizlerle İnceleme konusu 11 ve 17 no.lu CD’ler üzerinde ‘’Or.K.na’’ ve ‘’K.özel’’ yazısını, Süha 
Tanyeri  antetli  kağıtlardaki  el  yazılarındaki  harfler  ve  bu  harflerin  şekil  ve  biçimlendiriliş 
bakımından  incelemesini  yapan  Y.Doç.Dr.Jale  BAFRA’nın  13.06.2011  tarihli  Bilirkişi 
Mütalaasındaki  taşınma  bulguları  ve/veya  tespitleri  dikkate  alınarak  işaret  edilen  harf  veya 
karakterler üzerinde yapılan ölçümler ve yukarıda izah edildiği gibi matematiksel olarak normalize 
edilen  sonuçlarincelendiğinde  11 ve  17  no.lu  CD’ler  üzerinde  ‘’Or.K.na’’ ve  ‘’K.özel’’ yazısını 
oluşturan harf  ve karakterlerin  birer  birer  ve orijinal  sayfaların yukarıda işaretli  yerlerinden bir 
yazılım  vasıtasıyla  alınıp  bitiştirilerek  CD  üzerine  bir  yazıcıya  dik  bağlı  bir  kalemle 
oluşturulduklarının delilleri ilk rapora ek olarak teyiden elde edilmiştir. "şeklinde değerlendirmede 
bulunulmuştur.

2-Kapatılan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2010/34 Esas dosyasına sunulan 
20/01/2014 tarihli rapor :

Hükmün kesinleşmesinden sonra davamıza konu 5 nolu harddiskle ilgili olarak Tübitak'ta 
görev yapan Erdem Alparslan, Burak Akoğuz ve Osman Pamuk tarafından düzenlenerek Kapatılan 
İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2010/34 Esas dosyasına sunulan 20/01/2014 tarihli rapor 
sureti sanıklar ve müdafiilerince mahkememize sunulmuştur. Mahkememizce ilgili mahkemeden bu 
raporun tasdikli örneği dosyaya celbedilmiştir.
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3-İTÜ öğretim görevlilerince düzenlenen 16.02.2015 tarihli bilirkişi raporu:

Kapatılan  10.  Ağır  Ceza  Mahkemesinin  hükme  esas  aldığı  Tübitak'ta  görevli  kişilerce 
düzenlenen 19.02.2010 tarihli rapor ilesanıklarca dosyaya sunulan bilirkişi raporları ve mütalaaları, 
resmi  bilirkişilerce  yargılama  aşamalarında  mahkeme  ve  C.  Savcılığı'na  sunulan  raporlar, 
duruşmada  alınan  bilimsel  mütalaalar  ile  20/01/2014  tarihli  Tübitak'ta  görevli  bilirkişilerce 
düzenlenen raporlar arasında çelişkiler bulunduğu görülmüş, bu çelişkilerin giderilmesi amacıyla 
yeniden bilirkişi raporu aldırılması gerekli görülmüştür. 

Komisyonca  belirlenen  bilirkişi  listesinde  üniversitelerin  bilgisayar  mühendisliği 
bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan bilirkişi bulunmadığından CMK'nun 64/2 maddesi 
uyarınca  mahkememizce  bilirkişi  listesi  belirlenmesi  için  İstanbul  Teknik  Üniversitesi'ne  yazı 
yazılmış, belirlenen listeden resen bilirkişi olarak Prof. Dr. Uluğ Beyazıt, Doç. Dr. Feza Buzluca, 
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Tosun Mısırlı seçilmiştir.

Bilirkişilere  dosyada mevcut  dijital  delillerle  ilgili  olarak  sunulan  tüm raporlar  veİstanbul 
10.Ağır  Ceza  Mahkemesince  verilen  mahkumiyet  hükümlerine  esas  alınan,  gazeteci  Mehmet 
Baransu  tarafından  teslim  edilen  11,16  ve  17  nolu  CD’ler,  Gölcük  Donanma  Komutanlığında 
yapılan aramada elde edilen 5 nolu hard disk,TDKmarka l nolu CD, 10 nolu CD, Hakan Büyük’ün 
evinde  ele  geçirilen  USB imajları  teslim edilmiş,  bilirkişilerden  daha  önceden  alınan  rapor  ve 
mütalaalar arasındaki çelişkileri giderecek şekilde rapor düzenlemeleri,  mahkememiz ve sanıklar 
tarafından cevaplanması istenilen soruları cevaplamaları istenilmiştir. 

Bilirkişiler raporlarında:
"Söz konusu davaya bilirkişi olarak tayin edildiğimiz 03.12.2014 tarihinde teslim alınan delil 

imajları üzerinde yapılan teknik incelemeler iki başlık altında raporlanmıştır. İlk başlıkta İlgi 2’de 
belirtilen ara kararda yer alan sorulara cevap verilmiş, ikinci başlıkta ise İlgi 3’te belirtilen sanık 
müdafilerinin harddisk, CD ya da flash bellek ile ilgili detaylı sorularına cevap verilmiştir. Ek 1 ve 
2’de ise 5 nolu harddisk için detaylı teknik analiz sunulmaktadır. 

11  ve  17  nolu  CD’ler  üzerindeki  incelemelerimizde,  CD’ler  ve  içlerindeki  dosyaların 
oluşturulma ve değiştirilme tarihi üstverileri ile,dosyaların içlerinde yapılan arama neticesinde tespit 
edilen  Calibri  ve Cambria  yazı  tiplerinin  ve  OfficeOpen XML referanslarının  Microsoft  Office 
yazılımlarda  ilk  kullanılma  tarihleri  arasında  çelişkiler  bulunduğu,  ve  dolayısıyla  CD’ler  ve 
içlerindeki dosyaların oluşturulma ve değiştirilme tarih ve saat üstverilerinin gerçek oluşturulma ve 
değiştirilme tarih ve saat bilgilerini yansıtmadığı görülmüştür. 

5 nolu sabit harddisk üzerindeki incelemelerimizde, harddiskin SISTEM bölümündeki işletim 
sistemi 28.07.2009 günü devre dışı kaldıktan sonra, harddisk işletim sistemi tarihi güncel olmayan 
bir  ya  da  birden  fazla  bilgisayara  takılıyken,  harddiskin  DATA bölümüne,  suça  konu  bütün 
dosyaların, farklı tarihlerde görünecek biçimde, başka bir kaynak ortamdan (disk, CD/DVD, flash 
bellek) kopyalandığı belirlenmiştir. Kopyalanan dosyaların oluşturulma tarih ve saat bilgileri gerçek 
oluşturulma tarih ve saat bilgilerini yansıtmamaktadır. 

HD5’in İKK klasöründeki bazı Word belgelerinde de Calibri yazı tipi (font) belirlenmiştir. Bu 
belgelerin son değiştirilme tarihleri Calibri yazı tipinin Office 2007 beta sürümü içinde kullanıma 
çıktığı 16 Kasım 2005 tarihinden öncesidir.

Bilgisayar mühendisliği bölümü öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyetimiz teknik verileri 
bilimsel  yöntemlerle  değerlendirerek  uzman  görüşünü  oluşturmuştur.  Teknik  değerlendirme 
kapsamının sınırları  dışına çıkılarak oluşturulacak sonuçlar  kişisel,  öznel  (subjektif)  görüşler  ve 
kanaatler olurlar. Bu tür öznel kanaatlerin doğruluğunu veya tersini sadece eldeki teknik verilerden 
(imajlardan) yola çıkarak kanıtlamak mümkün değildir.  Bu tür kişisel kanaatlerin geçerli olduğu 
durumları  yaratan  senaryolar  oluşturulabileceği  gibi,  tersini  yani  görüşün  geçerli  olmadığı 
senaryoları  da  yaratmak  mümkündür.  Bu  raporda  heyetimiz  sadece  kendisine  tevdi  edilen 
imajlardan çıkartılan teknik bilgilerin bilgisayar mühendisliğinin yöntemleri ile değerlendirilmesi 
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ile oluşturulan somut sonuçları ve yargıları ortaya koymuştur.

1.ARA KARARDA YER ALAN SORULARIN YANITLARI:
SORU 1:  Tüm bu raporlar  arasındaki  çelişkilerin  tartışılarak çelişkiler  giderilecek şekilde 

değerlendirme yapılması
CEVAP 1: Tarafımıza teslim edilen bilirkişi raporları inceledikleri dijital delillere göre (5 nolu 

harddisk,  CD’ler ve USB) sınıflandırılmıştır.  Raporlardaki  tespitler  ve çelişkiler  her dijital  delil 
kapsamında ayrı ayrı incelenmiş ve değerlendirmelerimiz aşağıda ilgili başlıklar altında tarafınıza 
sunulmuştur. 

5 nolu harddiske (HD5) ait bilirkişi raporlarının değerlendirilmesi: 
Bu  kapsamda  HD5’le  ilgili  değerlendirmelerin  yer  aldığı  aşağıdaki  bilirkişi  raporları  ve 

uzman görüşleri incelenmiştir:
a.Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığı  tarafından görevlendirilen Tuğamiral Sinan Azmi 

TOSUN,  Dz.Kur.Bnb.  Haşim  TÜRKER,  İsth.Kd.Yzb.  Bayram  YAŞAR,  Müh.Kd.Yzb.  Birol 
AYVAT ve Müh.Kd.Yzb. Orhan OZAN’dan oluşan bilirkişi heyetinin 14 Ocak 2011 tarihli raporu

b.Arsenal Consulting firmasının Avukat Hüseyin ERSÖZ’ün talebi üzerine hazırladığı 28 Mart 
2012 tarihli rapor

c.Uzman  Tevfik  Koray  PEKSAYAR’ın,  İSTANBUL 10.  AĞIR  CEZA MAHKEMESİ’nin 
(CMK. 250. MADDESİ İLE GÖREVLİ) 05/04/2012 tarihli duruşmasındaki beyanları

d.TÜBİTAK  çalışanları  Erdem  ALPARSLAN,  Burak  AKOĞUZ  ve  Osman  PAMUK 
tarafından hazırlanan 20 Ocak 2014 tarihli bilirkişi raporu

Yaptığımız incelemede,  bilgisayar  mühendisliği  kapsamında HD5’in imajından elde edilen 
teknik  veriler  konusunda  önceki  raporlar  arasında  belirgin  bir  farklılık  olmadığı  görülmüştür. 
Önceki  raporlardaki  teknik  verilerde  farklılık  olmamakla  birlikte,  elde  edilen  bu  verilerin 
değerlendirilip  yorumlanmasında  farklılıklar  ve  çelişkiler  göze  çarpmaktadır.  Genel  olarak 
bakıldığında, yukarıdaki a, b, c, maddelerinde sıralanan rapor ve görüşlerde dava konusu dosyaların 
varlıkları  “sahtecilik  ürünü”,  “manipülatif”  veya  “normal  dışı”  olarak  değerlendirilirken  d 
maddesinde yer alan raporda ise bu dosyaların oluşma şekilleri “normal kullanıcı davranışı” olarak 
değerlendirilmektedir.  Heyetimizin  konu  ile  ilgili  temel  bulgu  ve  görüşlerini  aşağıda  bilginize 
sunuyoruz.  HD  5’teki  klasör  ve  dosyaların  özellikle  zaman  bilgileri  ile  ilgili  ayrıntılı 
değerlendirmemiz EK 1’deki teknik raporumuzda yer  almaktadır.  Bu inceleme kapsamında bazı 
bulguları tek başına ayrı ayrı değerlendirmek doğru sonuca ulaşmak için yeterli olmayabilir. Doğru 
bir değerlendirme için bulguların birbirleriyle ilişkilerini bir bütünlük içinde ele almak gereklidir. 
Bu  bütünlüğü  sağlamak  için  HD5  ile  ilgili  EK  1’deki  rapor  hazırlanmıştır.  Ayrıca  “D.  5 
NUMARALI HARD DİSK İLE İLGİLİ SORULAR” bölümünde de sanık müdafilerinin konu ile 
ilgili soruları ayrıntılı olarak yanıtlanmıştır. 

Yukarıda a. şıkkında verilen raporda dosyaların içeriklerindeki tutarsızlıklarla ilgili yorumlar 
da bulunmaktadır. Örneğin, belgelerin askeri yazım kurallarına uygun olmaması, askeri personelin 
rütbe  ve  görev  yerlerinin  dosya  tarihleriyle  uyumlu  olmaması  belirtilmiştir.  Heyetimiz,  bu 
konularda  uzman  olmadığından  dosyaların  içerikleriyle  ilgili  olarak  bir  değerlendirme 
yapılmamıştır.

Önceki raporlar arasındaki en temel yorum farkı HD5’teki bazı dosya/klasörlerin oluşma şekli 
(manipülatif veya normal) ile ilgilidir. 

Yukarıda a. şıkkında yer alan 14 Ocak 2011 tarihli bilirkişi raporunda HD5’teki 943 dosya ve 
114 klasör “manipülatif” olarak nitelendirilmiş ve bunların 28 Temmuz 2009 tarihinden sonra başka 
bir kaynaktan HD5’e aktarıldığı belirtilmiştir. Bu sonuca varılırken dosyaların üstverileri (zaman, 
kullanıcı adı gibi) ve içerikleri (askeri yazım usulleri, askeri personelin rütbeleri, görev yerleri gibi) 
değerlendirilmiş, ayrıca söz konusu diski kullanan askeri personelin ifadelerinden yararlanılmıştır.

Yukarıda b. şıkkında belirtilen Arsenal firmasının raporunda HD5’in MFT sistem tablosunun 
incelendiği ve en az 120 adet dosya ve klasörün 28 Temmuz 2009 tarihinden sonra, sistem tarihi 
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geri  alınmış  (güncel  olmayacak  şekilde  değiştirilmiş)  bir  bilgisayarda  HD5’e  kopyalandığı 
sonucuna  varıldığı  belirtilmiştir.  Firma  bu  nedenlerle  HD5’teki  verilerin  bütünlüğünden  şüphe 
duyduğunu da belirtmiştir.

Yukarıda c. şıkkındaki Uzman Tevfik Koray PEKSAYAR’ın duruşma sırasındaki beyanında 
dava konusundaki dosyaların zararlı yazılımlar (virüs) tarafından kopyalanabileceği belirtilmiştir.

Yukarıda  d.  şıkkındaki  TÜBİTAK çalışanlarının  hazırladığı  20  Ocak  2014  tarihli  raporda 
HD5’in MFT ve LogFile gibi sistem dosyalarının incelendiği belirtilmektedir. Raporda elde edilen 
sonuçlara  ilişkin  27.  sayfada  şu  ifadeler  yer  almaktadır:  “Sonuç  olarak  Windows  XP işletim 
sisteminin  son  olarak  28.07.2009  tarihinde  kullanıldığı  tespit  edilmiştir.  Bunlar,  diskin  işletim 
sisteminin son kullanılma tarihinden sonra başka bilgisayarlarda ikincil disk olarak kullanıldığını 
göstermektedir.  Bölüm 2.3.3.7  açıklandığı  üzere  kullanıcının  veri  alışverişi  yaptığı  bilgisayarlar 
arasında sistem tarihi  güncel  olmayan bilgisayarların  bulunması  muhtemeldir.”  Daha sonra aynı 
raporun  68.  sayfasındaki  “2.3.5.4  Bulgulara  Dayalı  Sonuçlar”  bölümünde  ise  şu  ifadeler  yer 
almaktadır: “Laboratuvar çalışmaları sonucunda Microsoft Office programı tarafından oluşturulan 
dosya  iç  üst  verilerinin  (düzenleme kaydı,  belgenin revizyon sayısı,  son on kullanıcının  listesi, 
yazdırma tarihi vb.) farklı durumları incelenmiştir. Bu durumların normal kullanıcı davranışları ile 
oluşabileceği görülmüştür,  incelenen sabit  diskteki Microsoft  Office dokümanlarında da olan bu 
gibi  dosya  iç  üst  verilerinin  normal  kullanıcı  davranışları  çerçevesinde  oluştuğu 
değerlendirilmektedir.”  Heyet  “kullanıcının  dosya  alışverişi  yaptığı  bilgisayarlar  içinde  sistem 
saatleri  güncel  olmayan  bilgisayarların  olduğu”sonucunu  tekrar  etmiş  ve  yaptığı  deneyler  ile 
bilgisayarların ana kartlarındaki pillerin tükenmesi veya arızalanması sonucu sistem zamanlarının 
güncel olmayan zamanları işaret edebileceğini göstermiştir.

Heyetimizin Görüşü:
Yukarıdaki  tüm  raporlardaki  ortak  nokta  HD5’e  28.07.2009  tarihinden  sonra  başka  bir 

kaynaktan dosya ve klasörler kopyalandığı ve bu dosya/klasörlerin tarihlerinin güncel olmadığıdır. 
Heyetimiz  de  bu  bulguları  desteklemektedir.  Ancak  bu  kopyalamanın  “normalliği”  konusunda 
raporlar arasında yorum farkları vardır.

Kanımızca gerçekleşen olayların normal (olağan) olup olmadığını değerlendirirken olayları 
tek  tek ele  almanın  yanı  sıra  bu olayların birlikte  gerçekleşebilme olasılığını  da dikkate  almak 
gerekir.

Heyetimiz yaptığı incelemeler sonucu (teknik ayrıntılar için bkz. EK 1) HD5’in SISTEM (C:) 
bölümündeki işletim sistemi 28.07.2009 günü saat 11:09’da devre dışı kaldıktan sonra, HD5 tarih 
ve saat ayarları güncel olmayan (gerçek takvim tarihini yansıtmayan) bir bilgisayara (veya peş peşe 
farklı bilgisayarlara) takılıyken altı farklı tarihte (18.08.2004, 11.12.2005, 20.03.2007, 03.10.2008, 
15.07.2009 ve 08.04.2004) görünecek biçimde DATA bölümüne toplam 944 dosyanın başka bir 
kaynaktan  (disk,  CD/DVD,  flash  bellek)kopyalandığı  belirlenmiştir.  Bu  kopyalamalar  sırasında 
diskte  114  adet  yeni  klasör  oluşmuştur.  Bu  dosya  ve  klasörlerin  tam listesi  sistemde  görünen 
oluşturulma  tarihlerine  göre  EK  2’de  verilmiştir.  Bu  dosyaların  kimin  tarafından  ne  amaçla 
kopyalandıklarını ve kopyalama yapılan bilgisayarların zamanlarının neden güncel olmadıklarını 
sadece diskteki teknik verileri inceleyerek anlamak mümkün değildir.

Heyetimiz  yukarıdaki  a.  şıkkındaki  rapordan  farklı  olarak  943  yerine  944  dosyanın 
kopyalandığını tespit etmiştir.  a. Şıkkındaki raporun EK-B’sinde yer alan dosyalar ile heyetimiz 
tarafındatespit edilen ve EK 2’de verilen dosyalar karşılaştırıldığında a. şıkkındaki raporda gözden 
kaçan  dosyanın  “:\İKK\Tehdit  Değerlendirme  Mayıs  2002\Thumbs.db”  olduğu  görülmüştür.  Bu 
dosya klasörlerdeki resimlerin küçük halini (thumbnail) tutan bir dosyadır. Buradaki bir dosyalık 
fark inceleme sonucunu değiştirecek nitelikte değildir.

Heyetimiz EK 2’de verilen dosya ve klasörlerle ilgili aşağıdaki bulgulara ulaşmıştır:
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1. EK 2’de verilen dosya ve klasörler kopyalanırken HD 5’in SISTEM bölümündeki Windows 
XP işletim sisteminin devre dışı olduğu, bu nedenle söz konusu kopyalama işlemlerinin HD5’teki 
işletim sistemi  yerine  başka  bir  aygıttaki  (hard  disk,  CD/DVD, flash bellek)  işletim sisteminin 
kontrolü altında yapıldığı sonucuna varılmıştır. Bunu sağlamak için kullanılabilecek yollardan biri 
HD5’i bir bilgisayara ikincil (harici) disk olarak bağlamak ve işletim sistemini başka bir birincil 
hard diskte çalıştırmaktır.

2. EK 2’de verilen dosya ve klasörlerin oluşmasıyla ilgili bilgilerin tamamı $LogFile sistem 
dosyasının sonunda yer almaktadır. Buna göre, bu dosya ve klasörlerle ilgili işlemler, diskin DATA 
bölümünde  gerçekleştirilen  en  son  işlemlerdir.  Ancak  bu  dosya  ve  klasörlerin  oluşma  tarihleri 
HD5’te kendilerinden önce gelen dosya/klasör hareketleri ile uyumlu değildir ve daha eski tarihleri 
işaret etmektedir. 

3.  EK  2’de  verilen  dosyalar  ve  klasörlerin  kopyalanma  zamanlarının  altı  farklı  tarihte 
kümelendiği görülmektedir. Bu zaman kümeleri aşağıdaki gibidir:

18.08.2004 tarihli işlemler: 44 adet dosya ve 5 adet klasör kopyalanmıştır.
11.12.2005 tarihli işlemler: 11 adet dosya ve 1 adet klasör kopyalanmıştır.
20.03.2007 tarihli işlemler: 17 adet dosya ve 2 adet klasör kopyalanmıştır.
03.10.2008 tarihli işlemler: 287 adet dosya ve 24 adet klasör kopyalanmıştır.
15.07.2009 tarihli işlemler: 478 adet dosya ve 69 adet klasör kopyalanmıştır.
08.04.2004 tarihli işlemler: 107 adet dosya ve 13 adet klasör kopyalanmıştır.
Bu kopyalama işlemleri LogFile adlı sistem dosyasındaki kayıtlardan anlaşıldığına göre arka 

arkaya yapılmıştır. Ancak görüldüğü gibi tarihler arasında bazen bir yıldan fazla boşluklar vardır. 
Ayrıca son işlemlerdeki tarih (08.04.2004) geçmişe dönerek kendisinden önceki işlemlerden daha 
eski bir zamanı işaret etmektedir.

4. EK 2’de verilen dosyalar ve klasörler altı farklı küme oluşturacak şeklinde (gruplar halinde) 
kopyalanmıştır.  Her bir kümedeki dosyalar peş peşe dakikalar içinde kopyalanmışlardır. Örneğin 
19:35:26  -19:38:19  saatleri  arasında,  yaklaşık  üç  dakikalık  bir  zaman  dilimi  içinde,  EK  2’de 
“08.04.2004 Oluşturulma tarihli dosyalar/klasörler” başlığı altında listesi verilen toplam 107 adet 
dosyanın başka bir kaynaktan Hard Disk 5’in “DATA” bölümüne kopyalandığı anlaşılmıştır. Diğer 
tarihlerdeki (kümelerdeki) dosyalar da gruplar halinde kısa süreler içinde kopyalanmıştır.

5.  EK 2’de  verilen  dosyaların  oluşturulma  (Date  Created)  ve  son erişim zamanları  (Date 
Accessed) eşittir. Bu nedenle bu dosyaların diske sadece kopyalandıkları, daha sonra üzerlerinde 
okuma/yazma işlemi yapılmadığı sonucuna varılmıştır.

6.  Dosyaların  kopyalanma  (oluşturulma)  zamanları  (Date  Created)  ile  özellik  (üst  veri) 
değişimi  (MFT  record  modified)  zamanları  da  eşittir.  Bu  nedenle  dosyaların  oluşturulma 
zamanlarının  bir  arşiv/sıkıştırma  programının  içinden  değil,  o  anda  HD5’in  bağlı  olduğu 
bilgisayardan alındığı sonucuna varılmıştır.

Yukarıda verilen bulgular arasında,  özellikle  dosya/klasör hareketlerinin zaman bilgilerinin 
altı farklı tarihte kümelenmesi ve EK 1’de ayrıntıları açıklandığı gibi bu hareketlerin gerçekleşme 
sıralarının görünen tarihleriyle uyumlu olmaması dikkat çekicidir. Bunun nedeni kanımızca, listesi 
EK 2’de verilen dosya ve klasörlerin, HD5 tarih ve saat ayarları güncel olmayan (gerçek takvim 
tarihini yansıtmayan) bir bilgisayara (veya peş peşe farklı bilgisayarlara) takılıyken kopyalanmış 
olmasıdır. HD5 sistem saati güncel olmayan bir bilgisayara takılıyken diske dosya kopyalanması, bu 
dosyaların  sistemdeki  oluşturma  tarihlerinin  gerçekten  daha  eski  görünmesine  neden  olmuştur. 
HD5’in bağlandığı bilgisayar veya bilgisayarların zamanlarının neden güncel olmadığını HD5’ten 
elde edilen teknik verilerden kesin olarak anlamak mümkün değildir.

Bir  bilgisayarda  oluşabilecek  olaylar  tek  başına  ele  alındıklarında  normal  görünebilirler. 
Örneğin  diskin  bağlı  olduğu  bilgisayar  veya  bilgisayarların  sistem  zamanlarının  güncel 
olmamasının bir olası nedeni sistem saatini besleyen sistem pilinin tükenmesi veya arızalanması 
olabilir. Bu durumda bazı dosyaların tarihlerinin belli bir geçmiş tarihte görünmesi de beklenebilir. 
Ancak HD5’te tutarsızlık gösteren tarihler altı tanedir; tarihler arasında bir ilişki bulunmamaktadır 
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(birbirini  izleme  veya  benzerlik  gibi);  tarihler  arasında  aylar  hatta  yıllar  mertebesinde  zaman 
boşlukları  (dosya/klasör  hareketi  olmayan  zamanlar)  vardır;  son  işlemlerde  tarih  bir  kez  daha 
geçmişe  dönmektedir.  Bütün  bu koşulların  bir  araya  gelmesi,  dosyaların  oluşturulma  tarihlerini 
sistem pili  arızasıyla  açıklamayı  güçleştirmektedir.  Çünkü sistem pili  arızalanan bir  bilgisayarın 
tarih ve saat değerlerinin bilgisayarın her açılışında aynı değere gelmesi beklenir. Kopyalamaların 
altı  farklı  bilgisayarda  yapıldığı  varsayılsa  bile,  tesadüfen  altısının  da  sistem  pillerinin  arızalı 
olduğunu ve sistem zamanlarının birbiriyle ilgisi olamayan geçmiş zamanlara işaret ettiğini kabul 
etmek  gerekir  ki  bunun  da  olasılığı  çok  düşüktür.  Kopyalamaların  yapıldığı  bilgisayarların 
zamanlarının hangi nedenle güncel olmadığını HD5’ten elde edilen teknik verilerden kesin olarak 
anlamak  mümkün  olmamakla  birlikte,  yukarıda  sıralanan  bütün  koşullar  dikkate  alındığında 
kopyalama  yapılan  bilgisayar  veya  bilgisayarlardaki  sistem  zamanlarının  özellikle  kullanıcı 
tarafından  bu  şekilde  ayarlandığı  daha  güçlü  bir  olasılık  olarak  değerlendirilmektedir.  Bir 
bilgisayarın saatinin geçmiş bir tarihe ayarlanması ve bunun defalarca farklı tarihlere denk düşecek 
şekilde yapılması bilgisayarların olağan kullanımında rastlanan bir durum değildir. Bununla birlikte, 
sadece diskteki teknik verileri inceleyerek kullanıcının niyetini anlamak mümkün değildir.

Yukarıda d.  şıkkındaki raporda TÜBİTAK çalışanları  yaptıkları  deneyler ile bilgisayarların 
ana kartlarındaki pillerin tükenmesi veya arızalanması sonucu sistem zamanlarının güncel olmayan 
zamanları işaret edebileceğini göstermişlerdir. Tek başına düşünüldüğünde bu durum mümkündür 
ve buna bağlı olarak bir diskte güncel olmayan eski tarihli dosyalar da bulunabilir. Ancak HD5’e 
kopyalama  yapılan  ve  güncel  olmayan  zamanlar  altı  tanedir;  tarihler  arasında  bir  ilişki  yoktur 
(birbirini  izleme  veya  benzerlik  gibi);  tarihler  arasında  aylar  hatta  yıllar  mertebesinde  zaman 
boşlukları  (dosya/klasör  hareketi  olmayan  zamanlar)  vardır;  son  işlemlerde  tarih  bir  kez  daha 
geçmişe  dönmektedir.  Kanımızca  tüm  bu  koşulların  bir  araya  gelmesi  bilgisayarların  sıradan 
kullanımında karşılaşılan olağan bir durum değildir. Olağan bir kullanım durumunda kullanıcılar 
uzun süre bilgisayarlarını  güncel  olmayan bir  tarihle  kullanmak yerine doğru tarihe ayarlamayı 
tercih ederler, çünkü sistem zamanının hatalı olması kullanıcıya çeşitli zorluklar çıkarır. Örneğin 
dosyaların ve e-postaların sırası hatalı görünür, yazılım lisansları ve güvenlik sertifikaları geçersiz 
olabilir.  Bütün bu koşullar  göz  önüne alındığında,  heyetimiz  yukarıda  d.  şıkkındaki  TÜBİTAK 
çalışanlarının hazırladığı 20 Ocak 2014 tarihli raporda yer alan “Bu durumların normal kullanıcı 
davranışları  ile  oluşabileceği  görülmüştür,  incelenen  sabit  diskteki  Microsoft  Office 
dokümanlarında da olan bu gibi dosya iç üst verilerinin normal kullanıcı davranışları çerçevesinde 
oluştuğu  değerlendirilmektedir.”  yorumuna  katılmamaktadır.  Çünkü  yukarıda  sıralanan  zaman 
koşulları tek başlarına normal sayılabilecek durumlar olsa da hepsinin bir arada oluşması nedeniyle 
“normal”  olmayan  durumların  da  olabileceği,  örneğin  sistem  zamanının  özelikle  kullanıcı 
tarafından değiştirilmesi gibi, dikkate alınması gerektiği düşüncesindeyiz.

Heyetimiz  de  HD5’in  her  iki  bölümünde  de  (SISTEM ve  DATA)  virüslü  dosyalar  tespit 
etmiştir. Bu virüslerin bazıları bulaştıkları bilgisayarı uzaktan erişime açabilecek özelliktedir. Ancak 
yaptığımız incelemede dosyaların virüsler vasıtasıyla kopyalandığına dair bir kanıt bulunamamıştır. 
Kopyalama işlemleri  diskteki  Windows işletim sistemi  devre dışı  kaldıktan  sonra yapıldığı  için 
virüs vasıtasıyla kopyalama yapılmış olması düşük bir olasılıktır.

HD5’in başka bir bilgisayara ikincil disk olarak takılarak kopyalama yapılmış olması olasılığı 
yüksektir. 

CD’lere  ait  bilirkişi  raporlarının  değerlendirilmesi:  Bu  kapsamda  CD’lerle  ilgili 
değerlendirmelerin yer aldığı aşağıdaki bilirkişi raporları ve uzman görüşleri incelenmiştir:

a) TÜBİTAK’ta görevli bilirkişiler Erdem Alparslan, Tahsin Türköz ve Dr. Hayrettin Bahşi 
tarafından hazırlanan 19.02.2010 tarihli rapor (TÜBİTAK 1. Rapor)

b) 1. Ordu komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından seçilen bilirkişi Mu. Yarbay Birol Çelik 
tarafından hazırlanan 11.03.2010 tarihli rapor

c) 1. Ordu komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından görevlendirilen Mu. Albay Yavuz Fildiş 
tarafından hazırlanan 26.03.2010 tarihli rapor
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d) 1. Ordu Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından görevlendirilen J. Mu. Yüzbaşı A. Hakan 
Erdoğan tarafından hazırlanan 19.02.2010 tarihli rapor

e)  1.Ordu  komutanlığı  Askeri  Savcılığı  tarafından  görevlendirilen  Tümgeneral  Mehmet 
Daysal, Kurmay Albay Ömer Cüneyt Akyol, Kurmay Albay Bayram Uğur, Kurmay Binbaşı Erdal 
Toğaç ve Mühendis Üstteğmen Hüseyin Erol’dan oluşan heyetin 28.06.2010 tarihinde hazırladığı 
bilirkişi raporu

f) TÜBİTAK’ta görevli bilirkişiler Burak Bayoğlu, Ünal Tatar, Yılmaz Çatalkaya tarafından 
hazırlanan 16.06.2010 tarihli rapor (TÜBİTAK 2. Rapor)

g) Arsenal Consulting Genel Müdürü Mark Spencer imzalı 21.03.2010 tarihli rapor (Arsenal 
Consulting raporu)

h) Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. A. Coşkun Sönmez ve Dr. Ö. Özgür 
Bozkurttarafından hazırlanan 28-03-2012 tarihli rapor

i) Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. A. Coşkun Sönmez’in 17.03.2011 tarihli 
mütalaası

j)  İstanbul  Cumhuriyet  Başsavcılığı’nca  görevlendirilen  Emniyet  Müdürlüğü  uzmanlarınca 
hazırlanan 17.02.2010 tarihli rapor

k) Emniyet Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 21.06.2010 tarihli ek mütalaa
l) İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Öğretim Elemanları Mehmet Tahir Sandıkkaya, Tolga 

Ovatman ve Berk Canberk tarafından hazırlanan 17.03.2011 tarihli rapor

Yukarıda  a.  şıkkında  belirtilen  TÜBİTAK  1.  Rapor:  Bu  rapordaCD’lerin  oluşturma 
tarihleri ile CD’leri yazmada kullanılan programların versiyonlarının uyumlu olduğu, tüm CD’lerin 
tek oturumda yazıldığı,  birbirine yakın seri  nolu CD’lerin yakın zamanlarda ve aynı CD yazma 
programının aynı versiyonu ile oluşturulduğu, CD üzerinde CD Writer’ı tekil olarak tespit edecek 
bir  bilgi  yer  almadığı,  CD’ler  üzerinde  CD okuma hızlarının  söz  konusu CD’lerin  yazdırıldığı 
tarihlerde yaygın kullanılan CD okuma hızları ile uyumlu olduğu, CD’lerin üretildiği tarihlerin net 
olarak tespit edilemediği, CD’lerin içlerindeki dosyaların oluşturulmasında kullanılan programların 
versiyonlarının  dosyaların  üretilme  tarihleri  ile  uyumlu  oldukları,  dosyaların  oluşturma  ve  son 
kaydetme  tarihlerinin  2003 yılı  ve  öncesine  ait  olduğu,  dosyalarda  tespit  edilen  kayıt  ve  diğer 
bilgilerle dosyalar üzerinde işlem yapan kişiler, işlem zamanları ve başka bilgilerin tespit edildiği 
belirtilmiştir. 

Bu  raporda  yer  alan  “CD’lerin  içlerindeki  dosyaların  oluşturulmasında  kullanılan 
programların  versiyonlarının  dosyaların  üretilme  tarihleri  ile  uyumlu  oldukları”,  “dosyaların 
oluşturma ve son kaydetme tarihlerinin 2003 yılı  ve öncesine ait  olduğu” ve “dosyalarda tespit 
edilen kayıt ve diğer bilgilerle dosyalar üzerinde işlem yapan kişilerin tespit edildiği” ibarelerinin 
CD’ler üzerinde yaptığımız inceleme neticesinde, bazı dosyaların içlerinde bulunan Office 2007 
yazılımına  ait  Microsoft  referanslarından  dolayı,  gerçek  ile  çelişkili  olabileceği  görülmektedir. 
Sistem ve uygulama üstverilerinde dosyaların oluşturma ve son kaydetme tarihlerinin 2003 yılı ve 
öncesi olarak göründüğü doğrudur, ancak bu üstveriler  bazı dosyaların içlerinde bulunan Office 
2007 yazılımına ait Microsoft referanslarından dolayı gerçek zamanı yansıtmamaktadır.

Ayrıca CD’lerin tek oturumda yazıldığı bilgisi, f. şıkkındaki TÜBİTAK 2. Raporda belirtilen 
16 nolu CD’de 32 dakika ara ile iki oturumda yazdırma işlemi yapıldığı ve ATAMALAR.doc isimli 
dokümanın sonradan eklendiği bulgusu ile çelişmektedir.

Yukarıda b. şıkkında belirtilen Mu. Yarbay Birol Çelik tarafından hazırlanan rapor: Bu 
raporda E. Alparslan, T. Türköz ve Dr. H. Bahşi tarafından hazırlanan 19.02.2010 tarihli raporun 
(TÜBİTAK 1.  Rapor)  değerlendirilmesi  yapılmıştır.  Birol  Çelik,TÜBİTAK 1.  Raporda CD’lerin 
orijinal CD’ler olduğunun belirtilmediği, sadece dokümanların ve diğer bilgilerin birbiri ile uyumlu 
olduklarına  değinildiğini  söylemiş,  dokümanlardaki  yazar  ve  şirket  bilgilerinin  bilgisayara  ofis 
programı kurulurken programı kuran kişi tarafından yüklendiği ve sabit olduğu, bilgisayarı kullanan 
kullanıcıdan ve doküman üzerinde değişiklik yapan, dokümanı yazıcıya gönderen, dokümanı açan, 
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dokümanı  oluşturan  kullanıcı  bilgilerinden  farklı  olduğunu  belirtmiştir.  Raporda  ayrıca  bir 
bilgisayara  Windows  2000  işletim  sisteminin  istenilen  tarihle  kurulup,  bilgisayara  istenilen 
tarihlerde  yazılan  ofis  programlarının  yüklenip,  CD’lerin  yazılmış  olduğu  programların  internet 
üzerinden temin edilip, istenilen tarihlere ait CD’lerin piyasadan temin edilip veya cataloguer pro ve 
file  date  gibi  programlar  sayesinde  istenilen  doküman  tarih  üstverilerine  sahip  bir  CD 
oluşturulabileceği, belirtilen üstveri değişiklikleri kapsamında CD’lerin bu şekilde değiştirildiğinin 
tespitinin çok zor olduğu da belirtilmiştir.

Dava konusu tekrar yazılabilir özelliğine sahip olmayan CD’lerdeki bilgilerin değiştirildiğinin 
anlaşılması zor değildir. Birol Çelik’in raporunda kastedilen “CD’lerin bu şekilde değiştirildiğinin 
tespiti” değil, “CD’lerin bu şekilde üretildiğinin tespiti”dir. Bu düzeltme haricinde Birol Çelik’in 
yukarıdaki paragrafta sunulan saptamalarına katılıyoruz.

Birol  Çelik TÜBİTAK 1. Raporda üstverileri  sunulan CD’lerdeki  dokümanların oluşturma 
tarihlerinin yazıcıya gönderme tarihinden daha sonra gözükmesinin çelişki olduğunu iddia etmiş ve 
bu durumun TÜBİTAK 1. Raporda göz ardı edildiğini söylemiştir. 

Birol  Çelik’in  “dosya  oluşturma  tarihlerinin  yazıcıya  gönderme  tarihinden  daha  sonra 
gözükmesinin çelişki olduğu” saptamasına katılmıyoruz. Dosyalar kopyalandıklarında veya “farklı 
kaydet” seçeneği kullanılarak yeni isimle MS Office programları içinden kaydedildiklerinde böyle 
bir  durumun  oluşması  olağandır.  Bu  husus  aşağıda  Soru  10’un  cevabında  daha  detaylı  olarak 
açıklanmaktadır.

Ayrıca  Birol  Çelik  askeri  faaliyetlere  ilişkin  dokümanlarda  kullanıcı  ve  yazar  bilgilerinde 
kısaltılmış isim ve soyadlar yada kısaltılmış kurum adı veya emekli sandığı sicil no’su yazılı olduğu 
halde özellikle 11 nolu CD’de böyle herhangi bir kısaltma yapılmadığı hususunu bir çelişki olarak 
belirtmiştir. Askeri mevzuat dâhilinde incelenmesi gereken bu çelişki teknik incelememizin kapsamı 
dışında kalmaktadır.

Yukarıda c şıkkında belirtilen Mu. Albay Yavuz Fildiş tarafından hazırlanan rapor: Bu 
raporda  bilgisayar  ortamlarında iki  belgenin  aynı  olduğunun HASH kodlarının  aynı  olması,  bir 
belgenin hukuksal olarak inkar edilemeyecek şekilde gerçek olabilmesinin nitelikli sertifikaya sahip 
dijital  imza ile imzalanmış olması ile anlaşılabileceği belirtilip incelenen 3 DVD ve 1 CD’deki 
elektronik belgelerin hiçbirinin dijital imzalanmamış olması ve 1’inci Ordu Komutanlığı bilgisayar 
ve  sistemlerinde  karşılıklarının  bulunmamış  olmasından  dolayı  bu  belgelerin  bilimsel  olarak 
gerçekliğinin  kanıtlanamayacağı  ifade  edilmiştir.  Mu.  Yarbay  Birol  Çelik’in  raporundaki  gibi 
bilgisayar ortamında her belgenin üstverilerinin kötü niyetli olarak değiştirilebileceği belirtilmiştir. 
Bu görüşlere katılıyoruz.

11 ve 17 numaralı CD’lerin birer gün ara ile ve gece yarısına doğru oluşturulmuş olmalarının 
şüphe uyandırıcı olduğundan, 16 nolu CD’nin ise plan seminerinden 7 ay sonra oluşturulduğundan 
ve  içeriğinde  plan  semineri  ile  ilgili  belge  yer  almadığından  bahsedilmiştir.  Yavuz  Fildiş’in 
raporunda belirtilen bu hususlar teknik incelememizin kapsamı dışında kalmaktadır.

Mu. Albay Yavuz Fildiş’in raporunda ayrıca,  Mu. Yarbay Birol Çelik’in raporunda olduğu 
gibi, CD’lerde kullanıcı isimlerinin ad ve soyad açık ve arada boşluk olacak şekilde gözüktüğü ve 
bunun Türk Silahlı Kuvvetlerindeki normal uygulamanın dışında olduğu belirtilmiştir. Mu. Albay 
Yavuz Fildiş’in raporunda belirtilen bu husus teknik incelememizin kapsamı dışında kalmaktadır.

Mu. Albay Yavuz Fildiş  raporunda, eylem planlarının ana metinlerini içeren dokümanların 
yazıcı çıktısı alma verisinin olmamasının, bu dokümanların hiçbir zaman yazıcı çıktısı alınmamış 
olma  ihtimalini  gösterdiğini belirtmiştir.  Bu  yoruma  katılmıyoruz. Dokümanın  yazıcı  çıktısı 
alındıktan  sonra  doküman  kaydedilmezse  böyle  bir  durum  oluşmaktadır.  Ayrıca  bir  doküman 
kopyalandıktan sonra da (kopyasının) yazıcı çıktısı alınabilir. 

Mu. Albay Yavuz Fildiş Balyoz harekât planı ile aynı dizindeki bazı belgelerin son yazdırma 
tarihlerinin belgelerin oluşturulma tarihlerinden önce olmasına dikkat çekmiştir. Bunun şüpheli bir 
durum  olmadığını  düşünüyoruz.  Kopyalama  veya  “farklı  kaydet”  işlemlerinde  yeni  oluşan  bir 
belgenin oluşturulma tarihi bilgisayarın işletim sistemi tarihi ile aynı olmakta, yeni oluşan belgenin 
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son yazdırılma tarihi ise orijinal belgenin son yazdırılma tarihi olmaktadır. Dolayısıyla kopyalama 
veya “farklı kaydet” seçeneği kullanılarak yeni isimle MS Office programları içinden kaydedilme 
sonrasında böyle bir durumla karşılaşılması olağandır. Bu husus aşağıdaki Soru 10’un cevabında 
daha detaylı olarak açıklanmaktadır.

Mu.  Albay  Yavuz  Fildiş  raporunda  8-9  kere  aynı  isim  ile  kaydedilen  bir  dosyanın  son 
kaydetmelerde  isim  ve  içeriğinin  değişmesinin  de  manipülasyon  yapılmış  olma  ihtimalini 
kuvvetlendirdiğini  belirtmektedir.  Ayrıca  BALYOZ,  SUGA,  ÇARŞAF,  SAKAL gibi  belgelerin 
askeri  yazım  usül  ve  kurallarına  uygunluğu  ve  içeriği  açısından  komutan  onayına  sunulacak 
nitelikte  belgeler  olmadığı  da  belirtilmiştir.  Bu  hususlar  teknik  incelememizin  kapsamı  dışında 
kalmaktadır.

Yukarıda d. şıkkında belirtilenJ. Mu. Yüzbaşı A. Hakan Erdoğan tarafından hazırlanan 
rapor: Bu raporda 3 DVD ve 1 CD’nin oluşturulma tarihleri, içerdikleri klasörler, doküman tipleri 
(pdf, resim) gibi doküman üstverileri tespit edilmiştir. 2 nolu DVD içerisinde bulunan “Güvenlik 
Harekatı  Orijinal  Belgeler” isimli  pdf formatındaki  belgelerin oluşturulma tarihlerinin DVD’nin 
hazırlanma  tarihinden  sonra  gözükmesi  sebebiyle  DVD’lerin  ve  dokümanların  pdf  formatına 
dönüştürüldüğü bilgisayarın  tarih  bilgisinin  yanlış  olduğu,  aynı  şekilde  “Güvenlik  Harekatı  Ses 
Kayıtları”  isimli  klasördeki  ses  kayıt  oluşturulma  ve  erişim  tarihlerinin  DVD’nin  hazırlanma 
tarihinden sonra gözükmesi sebebiyle bu kayıt dokümanlarına erişim yapılan bilgisayarın sistem 
tarih  bilgisinin  yanlış  olduğu  kanaatine  varılmıştır.  Ayrıca  üzerinde  veri  incelemesi  yapılan  19 
bilgisayar,  MEBS başkanlığı  dosya  sunucusu ve Plan  Odası  içerisindeki  bilgisayarda  kullanılan 
kızaklı  taşınabilir  bellek  üzerinde  soruşturma  konusu  ile  ilgili  doküman  tespit  edilmediği 
bildirilmiştir. 

J.  Mu. Yüzbaşı  A.  Hakan Erdoğan’ın raporunda ulaştığı,  DVD’lerin ve dokümanların pdf 
formatına  dönüştürüldüğü,  ses  kayıtlarına  erişildiği  bilgisayar  sisteminin  tarih  bilgisinin  yanlış 
olduğu kanaati doküman üstverilerinde bir değişiklik/düzenleme yapılmadığı takdirde güvenilir ve 
doğrudur.

Yukarıda  e.  şıkkında  belirtilen  1.Ordu  komutanlığı  Askeri  Savcılığı  tarafından 
görevlendirilen Tümgeneral Mehmet Daysal, Kurmay Albay Ömer Cüneyt Akyol, Kurmay 
Albay Bayram Uğur, Kurmay Binbaşı Erdal Toğaç ve Mühendis Üstteğmen Hüseyin Erol’dan 
oluşan heyetin hazırladığırapor: Bu raporda, 3 DVD ve 1 CD’nin teknik incelemesinin yapıldığı 
9.  Cevap  maddesinde  diğer  incelenen  bilirkişi  raporlarındagenel  olarak  elde  edilen  metadata 
bilgilerinin aynı olduğu ancak içeriği kısmen veya tamamen bozulmuş bazı belgelerden elde edilen 
verilerde farklılıklar veya eksiklikler olduğunun tespit  edildiği,  39 adet belgede tespit  edilen bu 
farklılıkların,  genel  olarak  belgelerin  içeriğinin  bozulmuş  olmasından  kaynaklandığının 
değerlendirildiği,  93  adet  belgenin  oluşturma  tarihi  metadata  bilgisinin,  152  adet  belgenin  son 
kaydedilme tarihi metadata bilgisinin, 90 adet belgenin de son yazdırılma tarihi metadata bilgisinin 
seminerin son günü olan 07.03.2003 tarihinden sonra olduğunun görüldüğü, bazı belgelerde son 
yazdırılma tarihi bilgisinin oluşturulma tarihi veya son kaydedilme tarihinden daha önceki bir tarihe 
ait  olduğunun  tespit  edildiği,  bazı  belgelerin  başlık,  yazar,  en  son  kaydeden,  şirket  metadata 
alanlarında teknik olarak yazılması mümkün olmakla birlikte askeri sistemlerde kullanılmayacağı 
değerlendirilen  ifadelere  rastlandığı,  bir  CD/DVD  veya  içindeki  dosyalar  üzerinde  inceleme 
yapılırken, sadece CD/DVD ve içindeki dosyaların metadata bilgilerinin sağlıklı bir inceleme için 
yeterli olmayacağı, dosyaların orijinalliğini ve gerçekliğini incelemek için destekleyici unsurlardan 
(dosyalar,  kaynak  sistem/bilgisayar,  CD/DVD’lerin  yazdırıldığı  bilgisayar,  CD/DVD’ye  ve 
belgelere  ait  metadata  bilgileri,  CD/DVD’nin  fiziksel  özellikleri,  iddia  edilen  tarihlerde  ilgili 
kişilerin  iletişim  kayıtları,  kaynak  sistem/bilgisayar  ve  konu  ile  ilgili  diğer  bilgi  sistem 
malzemelerinin bulunduğu yerlere ait giriş çıkış ve kamera kayıtları gibi) elde edilen en fazla sayıda 
unsurun bir bütün olarak göz önünde bulundurulması gerektiği belirtilmiştir. 

Raporda  herhangi  bir  belgeye  ait  metadata  bilgisinin  uygun  bir  ortam  oluşturularak 
değiştirilebileceği,  ekleme ve çıkarmalar  yapılabileceği  ve bunun CD/DVD’deki  tüm belgelerde 
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tutarlı  olarak yapılmasıyla  sahte  dokümanlar  üretildiyse sadece CD/DVD ve içindeki  belgelerin 
teknik  olarak  incelenmesiyle  bu  durumun  tespit  edilemeyeceği,  üstte  sayılı  unsurlardan  elde 
edilebilen  en  fazla  sayıda  unsurun  bir  bütün  olarak  incelenmesi  gerektiği,  incelenen  bilirkişi 
raporlarına  göre  belirtilen  unsurlardan  sadece  CD/DVD  içerisindeki  dosyalar,  CD/DVD’ye  ait 
metadata  bilgileri  ve  kısmen  CD/DVD’nin  fiziksel  özelliklerinin  incelemelerde  kullanıldığı, 
özellikle  CD/DVD  içerisindeki  belgelerin  asıllarının  bulunduğu  kaynak  sistem/bilgisayar  ve 
CD/DVD’lerin hazırlandığı bilgisayara ait herhangi bir tespit yapılmadığı için belgelerin gerçekliği 
ve  orijinalliğini  tespit  etmeye  yönelik  yeterli  sayıda  unsur  üzerinde  çalışma  yapılmadığının 
değerlendirildiği, CD/DVD içinde yer alan belgelere ait metadata bilgilerinin belgelerin hazırlandığı 
bilgisayara ve bilgisayar üzerinde mevcut ofis programına girilen kullanıcı bilgilerine bağlı olduğu, 
dolayısıyla kullanıcı tarafından kolaylıkla değiştirilebilen bu ayarlarla oynamak suretiyle metadata 
bilgilerinde  değişiklik  yapılmasının  teknik  olarak  mümkün  olduğu,  bu  değişikliklerin  otomatik 
olarak hazır  programlar  tarafından da yapılabileceği  belirtilmiştir.  TÜBİTAK 1. Raporunda tüm 
CD’lerin tek oturumda yazıldığı ve sonradan ekleme yapılmadığı belirtildiği, dolayısıyla metadata 
bilgilerinde değişiklik yapılmış ise bu işlemin belgeler CD’ye yazılmadan önce yapılmış olması 
gerektiği,  ayrıca,  CD’de  bulunan  dosyaların  bilgisayar(lar)da  CD’ye  yazılmadan  önceki  halleri 
bulunup karşılıklı olarak hash değerleri karşılaştırılmadıkça belgelerin bilimsel gerçekliğinin tespit 
edilemeyeceği belirtilmiştir.

Genel olarak bu rapordaki görüşler aşağıda bir sonra incelenen rapordaki (f. şıkkında yer alan 
TÜBİTAK 2.rapor) görüşlerle ve yukarıda incelenen b. ve c. şıklarındaki raporlardaki görüşlerle 
uyuşmaktadır. Bu raporda bazı dosyaların oluşturulma ve değiştirilme tarihlerinin dokümanın son 
yazdırılma tarihinden sonra gözüktüğünün tespit edildiğine yer verilmiştir. TÜBİTAK 2. Raporda 
ise  bu  dosyaların  farklı  kaydedildiği  veya  kopyalanarak  kullanıldığının  değerlendirildiği  ifade 
edilmiştir.  Heyetimiz,  TÜBİTAK  2.  Raporda  olduğu  gibi,  farklı  kaydetme  veya  kopyalanarak 
kullanılma durumlarının ihtimal dâhilinde olduğu ve oluşturulma ve değiştirilme tarihlerinin son 
yazdırılma tarihinden sonra gözükmesi durumunun normal kullanıcı davranışı ile doğabileceği gibi 
doküman üstverilerinde değişiklik ile de doğabileceği görüşündedir.

Yukarıda  f.  şıkkında  belirtilen  TÜBİTAK  2.  Rapor:  Bu  rapordaİstanbul  Cumhuriyet 
başsavcılığının sorularına cevaplar verilmiştir. 

Raporda  öncelikle  bir  CD/DVD’nin  orijinalliğinden  ne  kastedildiği  sorusu  cevaplanmıştır. 
CD/DVD’nin orijinalliğinin belli bir firma tarafından üretilmesi, üzerinde kullanım ve yasal hakları 
olması  ve  bandrol  taşıması  anlamına  gelebileceği  gibi,  üzerinde  yetkisiz  kişiler  tarafından 
manipülasyon yapılmamış olması veya adli incelemelerde orijinal medya üzerinden uygun teknik 
yöntemlerle  ilk  elde  edilen  kopya  olduğu  anlamına  gelebileceği  de  belirtilmiştir.  CD/DVD’nin 
gerçekliğinin  incelenmesinde  içerisindeki  dosyalar,  üstverileri,  hazırlandığı  iddia  edilen  kaynak 
sistem ve hazırlandığı iddia edilen ortama ait destekleyici unsurların bir bütün olarak ele alınması 
gerektiği  ifade  edilmiştir.  Destekleyici  unsurlar  olarak;  CD/DVD  üstverilerinden  (yazılıma  ait 
bilgiler,  yazılma  tarihi  ve  dosyalama  sistemi)  erişilebilir  olanlar,  içerisindeki  dosyalara  ait 
üstverilerden  (oluşturulma  tarihi,  oluşturulan  bilgisayar  vs.)  erişilebilir  olanlar  ve  diğerleri 
(hazırlanılmasında  kullanılan  kaynak  sistem,  ilgili  tarihlerde  ilgili  kişilerin  kullandığı  depolama 
medyaları,  parmak  izi,  el  yazısı  gibi  fiziksel  özellikler,  ilgili  tarihlerde  ilgili  kişilerin  iletişim 
kayıtları, kamera ve bina giriş/çıkış kayıtları) listelenmiştir. Bu görüşlere katılıyoruz.

Raporda CD’lerde son kullanıcı, dokümanların oluşturulduğu tarih, saat bilgisi, dokümanlar 
üzerinde  işlem  yapan  son  yazar  bilgisi,  son  kaydedilme  zamanı,  kaç  kez  işlem yapıldığı  gibi 
üstverilerde  dokümanlar  CD-RW  özelliği  olmayan  CD  ortamına  aktarılmadan  önce  değişikler 
yapılabileceği,  CD  yazdırma  işleminden  sonra  önceki  yazdırılan  dosyalarda  değişiklik 
yapılamayacağı  belirtilmiştir.  İlgili  CD’lerde üstverilerde değişiklik  yapıldığına dair  bir  bulguya 
rastlanmadığı,  bu tür  değişikliklerin  yapılması  mümkün olmakla  beraber  yapılıp  yapılmadığının 
tespiti  için gerçekliği destekleyici  unsurlardan elde edilebilenlerle bir  bütün halinde incelenmesi 
gerektiği  belirtilmiştir.  Bu  bilirkişi  incelemesinde  CD’lerdeki  dosyalardaki  gizli  Microsoft 
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referansları araştırılmadığı için üstverilerin tarihsel tutarsızlığına dair bir bulguya rastlanmamıştır. 

CD’lerdeki dokümanların %30’unun yazıcıya gönderilme tarihlerinin dosyaların oluşturulma 
tarihlerinden  önceki  tarihler  olmasının  “farklı  kaydet”  seçeneği  ile  kaydedilmesi  durumunda 
mümkün olduğu belirtilmiştir. Heyetimiz bu görüşe de katılmaktadır. (Yukarıda incelenen, b. c. ve 
e.  şıklarındaki  raporlardaki  aynı  konuyla  ilgili  yorumlar  için  aynı  görüş  bildirilmişti.)  Rapor 
CD’lerdeki dokümanların sadece %16’sının yazıcıya gönderilme tarihlerinin dosyaların oluşturulma 
tarihlerinden önceki tarihler olduğunu kaydetmiştir. 

Raporda  CD  kapatılmadığı  takdirde,CD’deki  gerçek  dokümanların  arasına,  üstverilerine 
bakarak diğer yazılı belgelerden ve diğer askeri bilgilerden yararlanılarak hazırlanmış dokümanların 
serpiştirilmesi, ya da var olan belgelerin değiştirilmesi suretiyle yanıltıcı doküman ya da CD elde 
edilmesinin teknik olarak mümkün olduğu, üstverilerinde değişiklik yapılmadan sonradan eklenen 
dokümanların  ayrı  CD  yazma  oturumlarda  CD  üzerinde  oluşacağı,  bu  oturumların  ve  CD’ye 
eklenen dosyaların teknik yöntemlerle anlaşılabilmesinin mümkün olduğu fakat sadece ilgili CD 
incelenerek  üstverilerinde  değişiklik  yapılmış  dokümanların  CD’ye  aktarılması  durumunun 
anlaşılmasının  mümkün  olmadığı  belirtilmiştir.  Üstverilerde  değişiklik  yapılıp  yapılmadığının 
anlaşılabilmesi için gerçekliği destekleyici unsurların bir bütün olarak incelenmesi gerektiği tekrar 
ifade edilmiştir.

Rapordaeklerde sunulan dosya ve CD üstveri  bilgileri  ile TÜBİTAK 1. Raporunun ekinde 
sunulan dosya ve CD üstveri bilgilerinin tutarlı olduğu belirtilmekle beraber, TÜBİTAK 1. raporda 
CD’lerin tek oturumda yazıldıklarının bildirilmesine rağmen 16 nolu CD’de 32 dakika ara ile iki 
oturumda  yazdırma  işlemi  yapıldığının  ve  ATAMALAR.doc  isimli  dosyanın  ikinci  yazdırma 
işleminde  yazıldığının  saptandığının  altı  çizilmiştir.  İki  farklı  yazdırma  işleminin  aynı  yazılım 
programı  ve sürümü ile  yapılmış  olması  ve aralarında kısa  bir  süre bulunması  sebebiyle  ikinci 
yazdırma  işleminin  ilk  yazdırma işleminden  sonra  ortaya  çıkmış  bir  ihtiyaç  sebebiyle  yapılmış 
olduğunun muhtemel olduğu belirtilmiştir. Mahkemece tarafımıza 16 nolu CD tevdi edilmediğinden 
bu konuda teknik inceleme yapılamamıştır.

Rapordaki  5.  sorunun  cevabında  Yavuz  Fildiş’in  bilirkişi  raporundaki  teknik  inceleme ile 
bulguların doğruluğu incelenmiştir. Yavuz Fildiş’in raporundaki 5-c maddesini tamamlar nitelikte 
adli  incelemelerde  CD’nin  veya  dosyanın  HASH  değerinin  tarafların  huzurunda  kayıt  altına 
alınmasının  sonradan CD’nin  veya  dosyanın  imajında  değişiklik  yapılıp  yapılmadığının  kontrol 
edilebilmesine imkan sağlayacağı, konusu geçen 19 adet CD’deki dosyaların bilgisayarda CD’ye 
yazma  önceki  hallerinin  hash  değerinin  bulunmadıkça  teknik  incelemede  hash  değerinin  bir 
dayanak  olanak  kullanılamayacağı  belirtilmiştir.  Verinin  değişmediğinin  saptanmasında  orijinal 
belgenin  ve  orijinalle  karşılaştırılan  belgenin  hash  değerlerinin  çıkartılarak  karşılaştırılması 
gerektiğinden bu görüşü paylaşıyoruz. Aynı maddedeki nitelikli elektronik sertifika ile oluşturulan 
dijital imza ile imzalanmış bir belgenin hukuksal olarak inkâr edilemeyecek özellikte olduğu savı 
desteklenmiş  fakat  nitelikli  elektronik  sertifika  ile  oluşturulan  dijital  imza  ile  imzalanmamış 
elektronik belgelerin de delil  olarak kullanılabildiği belirtilmiştir.  Dijital  imza ile imzalanmamış 
elektronik  belgelerin  delil  olarak  kullanıldığına  dair  örnekler  sunulmadığından  bu  hususun 
doğruluğu kanaatimizce hukuksal bir görüş gerektirmektedir. Ayrıca 2005 yılı öncesinde Türkiye’de 
nitelikli  elektronik  sertifika  verilmediğinden  2005 yılından  önceki  olaylarla  ilgili  incelemelerde 
elektronik imzanın dayanak olarak kullanılmasının mümkün olmadığı belirtilmektedir. Bu tespit, 
her  ne  kadar  doğru  olsa  da,  sadece  üstveri  bilgilerindeki  kullanıcı  ismi  ile  gerçek  yazar 
belirlenemeyeceğinden  elektronik  imzaya  sahip  olmayan  2005  öncesi  dijital  belgelerin  kendi 
başlarına delil olarak daha fazla önem taşıdıkları şeklinde yorumlanmamalıdır.

Raporda Yavuz Fildiş’in bilirkişi raporunun 5-ç maddesini doğrular nitelikteki “incelemeye 
tabi dosyaların iddia edilen kaynak sistemlerdeki karşılıkları bulunmuyorsa söz konusu belgelerin 
bilimsel gerçekliğinin tespit edilebilirliğinden bahsetmek mümkün olamaz” görüşü kaynak sistemin 
veya kaynak sistemdeki dosyaların bulunamaması durumunda el konulan CD’lerdeki hash değerinin 
dosyanın  orijinal  halinin  hash  değeri  ile  karşılaştırılamayacağı  düşüncesine  dayanmaktadır.  Bu 
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görüşü heyetimiz de paylaşmaktadır.

Raporda  Yavuz  Fildiş’in  bilirkişi  raporunun  5-d  maddesindeki  “herhangi  bir  dokümanın 
üstveri  bilgileri  uygun  bir  ortam  oluşturularak  yeniden  düzenlenebilir,  yeniden  oluşturulabilir” 
görüşü  tekrar  edilmiştir.  Ayrıca  dava  konusu  CD’lerde  bilirkişilerin  saptadığı  gibi  bu  bilgilerin 
tutarlı  olması  durumunda  kötü  niyetli  olarak  sahte  doküman  üretildiyse  bunun  sadece  CD  ve 
içerisindeki sahte dokümanların teknik incelemesi ile tespit edilemeyeceği belirtilmiştir. Bu görüşü 
de heyetimiz benimsemektedir.

Raporda  Yavuz  Fildiş’in  bilirkişi  raporunun  5-e-1,  5-e-2,  5-e-3,  5-e-4,  5-e-5-a  maddeleri 
teknik bulgu olarak değerlendirilmemiştir. Bu görüşü paylaşıyoruz. 5-e-5-b maddesinde belgelerin 
yazıcı  çıktısı  alma  verisi  olmamasının  kesin  olarak  yazıcı  çıktısı  alınmadığı  saptamasına 
götüremeyeceği  üstte  Yavuz  Fildiş’in  raporunun  ilgili  bu  maddesi  hakkında  görüşlerimize 
gerekçeleri  ile  beraber  benzemektedir.  Benzer  şekilde,  görüşümüzle  uyuşan  bir  şekilde,  Yavuz 
Fildiş’in bilirkişi raporunun 5-e-5-c maddesinde bahsedilen “bir belgenin son yazdırma tarihinin 
yaratılma  tarihinden  önce  olmasının”  oluşabilecek  bir  durum  olacağı  görüşü  belirtilmiştir. 
TÜBİTAK 2. rapordaki görüşlere benzer şekilde heyetimiz Yavuz Fildiş’in bilirkişi raporunun 5-e-
5-b ve 5-e-5-c maddelerindeki yorumların doğru olmak zorunda olmadığı görüşündedir.

Raporda Yavuz Fildiş’in bilirkişi raporunun 5-e-ç maddesi hakkında KOMUTAN KAPANIŞ 
KONUŞMASI_05_MART_2003.doc isimli dokümanın “içeriğinin tamamen değiştirilmiş”  tespiti 
yapılamayacağı görüşüne heyetimiz de katılmaktadır. Ayrıca Yavuz Fildiş’in raporunda bahsettiği 
gibi,  KOMUTAN  KAPANIŞ  KONUŞMASI_05_MART_2003.doc  isimli  dokümanın  farklı 
kaydedilmesi veya kopyalanması yoluyla KİLİSELER ve SİNAGOGLAR.doc isimli dokümanın 
oluşturulmuş olduğunun, kesin olarak tespit edilemeyeceği görüşüne heyetimiz katılmaktadır. Böyle 
bir  durumun  olduğunun  tespiti  için  kopyalama  veya  farklı  kaydetme  anındaki  KOMUTAN 
KAPANIŞ KONUŞMASI_05_MART_2003.doc isimli dokümanın kopyasının elde edilmiş olması 
gerekmektedir. 

Raporda askeri doküman hazırlama kurallarının inceleme kapsamı dışında olduğu belirtildiği 
ve  dolayısıyla  Yavuz  Fildiş’in  bilirkişi  raporunun  5-f  maddesi  hakkında  yorum  yapılmadığı 
görülmektedir.

Raporda daha sonra 11, 16 ve 17 nolu CD’ler hakkındaki teknik bulguların bazılarına (11 ve 
17 nolu CD’lerin tek oturumda yazıldığı, 16 nolu CD’nin birbiri ile 32 dakika farklı iki oturumda 
yazıldığı  ve  ATAMALAR.doc  isimli  dokümanın  sonradan  eklendiği)  tekrar  değinilmiştir.  Bu 
dokümanın  ve  CD’ler  içindeki  diğer  dokümanların  üstverilerinde  tutarsızlığa  rastlanmadığı 
kaydedilmiştir.  Üstveriler  CD’ye  yazma  öncesinde  tutarlı  bir  şekilde  oluşturulabileceği  veya 
değiştirilebileceği için bu tespitin bir önemi bulunmadığını düşünüyoruz.

Raporda 5’nci sorunun cevabının son kısmında 11, 16, 17 nolu CD’lerin markaları (TDK ve 
Smartbuy) ve yazdırılma programları ve sürümlerinin (Easy CD Creator 5.2 (061)) diğer CD’lerin 
marka ve sürümlerine benzemediği belirtilmekle beraber bir yorum yapılmamıştır. Bu konuda bu 
bilgilerle bir teknik yorum yapılamayacağı düşüncesindeyiz.

TÜBİTAK 2. Raporda son sorunun cevabı kısmında Birol Çelik’in raporunda “dokümanların 
üstverilerinin bilgisayarı kullanan ve doküman üzerinde işlem yapan gerçek kişi ile ilgisi yoktur” 
ibaresinin TÜBİTAK 1. Raporda “Dosyalarda tespit edilen kayıt ve diğer bilgilerle dosya üzerinde 
işlem yapan kişiler, işlem zamanları ve başka bilgiler ekteki bilgiler ışığında tespit edilmiş” ifadesi 
ile  çelişmediği  ima  edilmiştir.  TÜBİTAK  1.  Raporda  bahsedilen  kullanıcıların  gerçek  kişiler 
olduğuna dair bir tespit yapılmadığı belirtilmiştir. Birol Çelik’in raporundaki ibarenin doğru olduğu 
ve  TÜBİTAK  1.  Raporda  bu  konuda  yanlış  bir  ifade  kullanılmadığı  görüşüne  heyetimiz  de 
katılmaktadır.  Diğer  taraftan  “dokümanların  yazdırma  tarihinin  oluşturma  tarihinden  önce 
olmasının”  teknik  olarak  oluşabilecek  bir  durum  olduğunu  tekrarlayan  TÜBİTAK  2.  rapor, 
dolayısıyla  bu  konunun  Birol  Çelik’in  raporunda  bir  tarihsel  uyuşmazlık  işareti  olarak 
gösterilmesinin  yanlış  olduğunu  ima  etmiş  ve  TÜBİTAK  1.  Raporda  bu  sözde  uyuşmazlığın 
bulunmadığını belirtmiştir. 
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TÜBİTAK  2.  Raporun  sonuç  kısmında  TÜBİTAK  1.  Raporun  ekinde  sunulan  üstveri 
bilgilerinin tutarlı olduğu ve diğer bilirkişi incelemelerinde de teknik olarak yanlış olduklarına dair 
bir  iddia  olmadığının  görüldüğü,  bu  üstveri  bilgileri  üzerinde  yapılan  teknik  incelemede  diğer 
raporlarda  sahtecilik  şüphesini  artırdığı  ifade  edilen  çelişkilerin  bir  kısmının  teknik  bir  çelişki 
göstergesi  olmadığı,  normal  sistem/kullanıcı  davranışları  dâhilinde  oluşabileceği  ve  sahtecilik 
bulgusu olmadığı sonucuna varıldığı, bir kısım çelişki ve farklı tespitlerin ise bilirkişilerin farklı 
uzmanlık  alanlarından  kaynaklandığı  vurgulanmıştır.Heyetimiz  “sahtecilik  bulgusu  olmadığı” 
sonucuna  katılmamaktadır. CD’lerin  ve  içlerindeki  dosyaların  üstveri  bilgilerinin  dosyaların 
içlerinde gizli Microsoft özellikleri (Calibri, Cambria yazı tipleri referansları ve Office Open XML 
şemaları) ile olan zaman çelişkileri aşağıda g. ve h. şıklarında ele alınan Arsenal Consulting ve 
Yıldız Teknik Üniversitesi raporlarında yer almış ve tarafımızdan yapılan teknik inceleme esnasında 
da saptanmıştır. Dosyaların üstverilerindeki zamanlar ile içerdikleri yazı tiplerinin çıkış tarihlerinin 
çelişmesi bu dosyaların oluşturulduğu bilgisayarların sistem saatlerinin güncel olmamasından veya 
üstverilerin daha sonra değiştirilmesinden kaynaklanabilir. Bir bilgisayarın sistem saatinin güncel 
olmamasının da çeşitli nedenleri olabilir. Örneğin sistem pili tükenmiş olabilir veya kullanıcı sistem 
zamanını  güncel  olmayan  bir  tarihe  ayarlamış  olabilir.  Bu  durumlardan  hangisinin  oluştuğunu 
sadece  CD’deki  dosyaların  üstverilerinden  elde  edilecek  teknik  verilerle  kesin  olarak  anlamak 
mümkün  değildir.  Ancak  bu  çelişkiler  nedeniyle  normal  kullanıcı  davranışları  kadar  “normal” 
olmayan  durumların  da  olabileceğinin,  örneğin  sistem  zamanının  özelikle  kullanıcı  tarafından 
değiştirilmesi gibi, dikkate alınması gerektiği düşüncesindeyiz. 

Üstte sunulan b.,  c.  ve e.  şıklarında yer alan raporlarda sahtecilik şüpheleri  ileri  sürülmüş 
olmasına  rağmen  bu  raporlarda  dokümanların  içlerinde  gizli  olan  Microsoft  özellikleri  ile 
dokümanların  ve  CD’lerin  üstverilerindeki  tarih  bilgileri  karşılaştırmalı  olarak  incelenmemiş 
olduğundan bu zaman çelişkilerini yakalanamamıştır.

Yukarıda g.  şıkkında belirtilen  Arsenal  Consulting Raporu: Arsenal  Consulting  Genel 
Müdürü Mark Spencer’ın 11, 16 ve 17 nolu CD’ler üzerindeki incelemesi üzerine Avukat Hüseyin 
Ersöz’ e verdiği raporda 11 ve 17 nolu CD’lerde yer alan en az 76 dokümanın tarih ve zamanlarında 
ve 11 ve 17 nolu CD’lerin oluşturulma tarihlerinde sahtecilik yapıldığı (bu CD’lerin en erken 2006 
yılı ortasında oluşturulmuş olabileceği) sonucuna varıldığı bildirilmiştir.

Arsenal Consulting raporundaki sahtecilik yapıldığı tezinin ilk dayanağı 11 ve 17 numaralı 
CD’lerdeki 67 adet dokümanda bulunduğu tespit edilen Calibri referanslarıdır. CD’ler ve içlerindeki 
dokümanların  2002  ve  2003  tarihli  olmasına  rağmen  67  dokümanda  tespit  edilen  Calibri 
referanslarının en erken 2006 ortasında piyasaya sürülen Office 2007 beta sürümünde gözlemlenmiş 
olduğu belirtilmektedir. Her ne kadar Office 2007’nin beta 1 sürümünün dağıtım tarihi tarafımızdan 
daha erken bir tarih olan Kasım 2005 olarak belirlenmiş olsa da raporda belirtilen zaman çelişkisi 
tarafımızdan da doğrulanmaktadır. Rapor Calibri yazı karakterinin dokümanlarda hiç kullanılmamış 
olması  durumunda  bile  Calibri  yazı  tipinin  Office  2007’de  varsayılan  (default)  olduğundan 
dokümanların  Calibri  referansları  içerebileceğini  belirtmiştir.  Yaptığımız  deneyler  bu  bulguları 
doğrular  şekilde  Calibri  ve  Cambria  referanslarının  Calibri  ve  Cambria  yazı  karakterleri  hiç 
kullanılmamış  olsa  bile  Office  2007  ile  yaratılan  Office  2003  tipi  dokümanlarda  geçtiğini 
göstermiştir.

Raporda sahteciliğin yapıldığı tezinin ikinci dayanağı olarak 11 ve 17 nolu CD’lerde bulunan 
9  Powerpoint  dokümanı  içinde  bulunan  1692  adet  zip  konteyneri  ve  konteynerlerin  açılması 
neticesinde elde edilen Office Open XML şemalarına ait 6274 referans gösterilmiştir. Bu şemalara 
ilk  Ocak 2007’de piyasaya  sürülen Office 2007’de rastlanmasının ve Open XML web sitesinin 
25.10.2005’ten  önce  bulunmamasının  CD’lerin  içlerindeki  dokümanların  2002  ve  2003  tarihli 
olması ile çeliştiği kaydedilmiştir. Heyetimizin belirtilen 9 Powerpoint dokümanını incelediğinde 
raporda  tespit  edilen  Office  Open XML şemaları  ile  karşılaştığını  ve  dolayısıyla  raporda  ifade 
edilen zaman çelişkisinin doğru olduğunu belirtmek isteriz. 

Yukarıda h. şıkkında belirtilen Prof. Dr. A. Coşkun Sönmez ve Dr. Ö. Özgür Bozkurt’tan 
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alınan rapor: Bu raporda öncelikle CD’lerin Encase imaj dosyalarının kayıtlı hash değerleri imaj 
dosyalarından  hesaplanan  hash  değerleri  ile  karşılaştırılmış  ve  imajların  çıkartıldıkları  şekilde, 
hiçbir  değişikliğe  uğramamış  oldukları  doğrulanmıştır.  Bu tespit  tarafımızdan doğrulanmaktadır. 
CD’lerin imajları incelenerek oluşturulma tarihlerinin CD’leri oluşturan programlar ve sürümleri ile 
uyumlu olduğu ifade edilmiştir. Bu tespit de doğru gözükmekle beraber Birol Çelik’in raporunda 
ifade  etmiş  olduğu  “bir  bilgisayara  Windows  2000  işletim sisteminin  istenilen  tarihle  kurulup, 
bilgisayara  istenilen  tarihlerde  yazılan  ofis  programlarının  yüklenip,  CD’lerin  yazılmış  olduğu 
programların internet üzerinden temin edilip, istenilen tarihlere ait CD’lerin piyasadan temin edilip 
veya cataloguer pro ve file date gibi programlar sayesinde istenilen doküman tarih üstverilerine 
sahip bir CD oluşturulabileceği” senaryosunun geçerli  olabileceğinden dolayı bu tespit CD’lerin 
oluşturulma tarihlerinin gerçek tarihler olduğu şeklinde anlaşılmamalıdır.

Raporda  CD’lerdeki  Microsoft  Office  dosyalarının  sürümleri  dosyalar  içindeki  imzalardan 
tespit  edilmiş  ve sürümlerin CD’lerin ve içeriklerinde bulunan dosyaların yaratılma tarihleri  ile 
uyumlu oldukları ifade edilmiştir. Bahsedilen sürümler Office 97 (Office 8), Office 2000 (Office 9), 
Office  XP (Office  2002),  Office  2003 (Office  11)  gibi  çeşitlilik  göstermektedir.  Yaptığımız  bir 
deneyde Office 2007’nin uyumluluk kipinde kaydedilen bir  Office 97-2003 dosyasının üzerinde 
sadece  Office  97-2003  imzasının  bulunduğu  (Office  8,Office  9,  Office  10,  Office  11  ayrımına 
gidilmeden) görülmektedir. Raporun sonraki kısımlarında bazı dosyaların Office 2007 ve sonraki 
sürümlerle yaratılmış olması gerektiği gösterilmiş olmasına rağmen bu dosyalarda Office 97-2003 
ortak  imzası  görülmüş  olduğundan raporun bu noktasında  bahsedilmemesi  yanıltıcıdır.  Örneğin 
2002-2003\KARADENİZ TEHDİT DEĞERLENDİRMES.ppt  dokümanı  üzerinde  görünen  imza 
Microsoft Office 97-2003 şeklindedir.

Raporda  işletim  sistemi  tarafından  kaydı  tutulan  dosyaların  yaratılma  ve  değiştirilme 
tarihlerinin  14.12.2001  ve  13.10.2003  arasında  değiştiğinin  saptandığı  belirtilmiştir.  Dosyaların 
içlerinde  yapılan  detaylı  incelemede  Müzahir.xls  dosyasında  (ve  ayrıca  11  ve  17  nolu  CD’ler 
içindeki  66  dosyada  daha)  Calibri  yazıtipine  rastlandığı  belirtilmiş  ve  yazıtipinin  beta  olarak 
kullanıldığı  tarihin  ve  Microsoft  Windows  Vista  ve  Office  2007  ile  ticari  olarak  piyasaya 
sürülmesinin Müzahir.xls dosyasının son değişikliğe uğradığı 12.02.2003 tarihi ile tutarlı olmadığı 
belirtilmiştir.  Bu  tutarsızlık  saptaması  Arsenal  Consulting  raporundaki  Calibri  yazı  tipinin 
bulunması  ile  ilgili  tutarsızlık  saptamalarına  benzemektedir  ve  tarafımızdan  da  belgelenmiştir 
(Bknz.  Ara kararda yer  alan 2.  sorunun cevabı).  Raporda benzer  şekilde Cambria  yazıtipinin 5 
dosyada rastlanmasının bu dosyaların 2005 yılından sonra yaratılmış veya değiştirilmiş olmaları 
gerektiğini gösterdiği belirtilmektedir.

Raporda 11 ve 17 nolu CD’lerdeki 9 dosyanın sıkıştırılmış XML biçiminde olup içerisinde 
http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/main  ibaresinin  bulunduğu  ve  Office  Open 
XML’in  2006  yılında  standartlaşıp  ancak  2007  yılında  piyasaya  sürülen  Office  2007’de 
kullanılabildiğinden  bu  9  dosyanın  Office  2007  veya  daha  üst  bir  sürüm  ile  hazırlandığının 
anlaşıldığı  belirtilmiştir.  Benzer  saptamalar  Arsenal  Consulting’in  raporunda  da  yer  almaktadır. 
Buradaki saptamaların doğru olduğu tarafımızdan teyit edilmiştir.

Raporda yukarıdaki iki paragrafta bahsedilen teknik saptamalar doğrultusunda 11 ve 17 nolu 
CD’ler 2003 yılından sonraki yıllara ait teknolojileri barındırdığı içinCD’lerin bir şekilde tarih/saat 
bilgilerinin değiştirilerek bu teknolojilerin ortaya çıkmasından sonra hazırlanmış olduğu, imajlar 
içerisinde  belirlenen  CD’lerin  oluşturulma  tarihleri  ile  gerçek  oluşturulma  tarihleri  arasındaki 
tutarsızlığın  en  azından  dosyalara  ait  oluşturulma/erişim/değiştirilme  tarihlerini  ve  CD’lerin  ve 
dosyaların  hazırlanma  tarihlerini  güvenilir  olmaktan  çıkardığı  belirtilmiştir.  Arsenal  Consulting 
tarafından  benzerleri  ifade  edilen  bu  görüşlere  teknik  incelememiz  neticesinde  heyetimiz  de 
katılmaktadır.

Rapor  bilgisayarın  sistem saatinin  değiştirilmesi  durumunda  gerçek  dışında  bir  tarih  saat 
bilgisi içeren dosya yaratılması ya da güncellenmesinin söz konusu olabileceği, mevcut yaratılmış 
dosyalardaki bu bilgilerin internetten indirilen programlar aracılığıyla rahatça değiştirilebileceği ve 
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ayrıca  CD  yaratılırken  uygulama  programınca  dosyalar  ile  ilgili  olarak  belirli  bilgilerin 
değiştirilmesi  ya  da  aynen  bırakılması  seçeneğinin  kullanıcıya  bırakıldığını  bildirmektedir.  Bu 
tespitler f. şıkkındaki Burak Bayoğlu, Ünal Tatar, Yılmaz Çatalkaya’nınraporunda ve b. şıkkındaki 
Birol  Çelik’in  raporunda  bahsedilen  tespitlere  benzer  tespitler  olup  tarafımızdan  da 
desteklenmektedir.

Rapordaki görüşler çıkartılan hash (özüt) değerlerinin kayıt altındaki hash (özüt) değerleri ile 
uyuşmasının veri üretilmeden (CD oluşturulmadan) önce veri üzerinde yapılan değişikliklere ilişkin 
herhangi  bir  bilgi  sağlamayacağı  tespiti  ile  sona  ermektedir.  Heyetimiz  bu  son  görüşe  de 
katılmaktadır.

Yukarıda i. şıkkında belirtilen Prof. Dr. A. Coşkun Sönmez’in mütalaası: Teknik mütalaa 
içeren bu raporda elektronik ortamdaki delillerin toplanma sürecinde kaynağın tespitinin, delildeki 
değişmezliğin sağlanmasının (elektronik mühürleme) ve verinin bütünlüğünün (veri üzerine ekleme 
çıkarma yapılmasının önlenmesinin) üç önemli unsur olduğunu belirtilmiş, sabit disk ve CD/DVD 
gibi veri depolama ortamları hakkında kısaca bilgilendirme yapılmış, bunlarda kullanım dışı veri 
tutma  bölgeleri  olabileceği  ve  CD  ve  DVD’lerde  oturum  kapatılmadığı  sürece  sonradan  veri 
eklemenin ilgili ortamın kapasitesi dolana kadar mümkün olacağı belirtilmiştir. 

Raporda  değişmezlik  şartının  sağlanması  için  delilin  ilk  gözetim altında  toplandığı  yerde 
dosyalardan bağımsız olarak tüm yüzey verisinin görüntüsünün alınması ve bu görüntü üzerinden 
literatürde bilinen programlar aracılığıyla hash (özüt) çıkarılması gerektiği belirtilmiştir.

Kaynağın  zaman  ve  yer  belgelenmesi  için  ya  ortamın  içerik  özütünün  çıkarıldığı  yerde 
elektronik imza ile zaman damgalaması yapılması gerektiği ya da delili toplayanın yasal yetkilerine 
göre sağlanacak güvenceyle şüpheli ya da vekilinin nezaretinde alınan özütün tutanakla, tarih-saat 
beraberinde  imzalatılması  gerektiği  belirtilmiştir.İkincisinin  subjektif  olmasından  dolayı  özüt 
çıkartan  cihazın yasal  bir  otoritenin  yetkilendirdiği  bir  uzman kurumca sertifika edilmiş  olması 
gerektiği,  böylelikle  yöntemin  değişmezliği  ve  sistemde  müdahaleye  yer  vermeyecek  şekilde 
güvenlik tedbirlerinin alınmış olmasının garanti altına alınacağı belirtilmiştir.

Raporda mevcut Bilişim Suçları  Yasası’nın gerektirdiği gibi veri  bütünlüğünün sağlanması 
için veri  görüntüsünün bir kopyasının tutanakla delil  toplama mahallinde şüpheli  ya da vekiline 
verilmesinin bir çözüm olacağı ve veri bütünlüğünün delilin inceleme süreci sonuna kadar şüpheye 
mahal vermeyecek nitelikte görülebilmesi için gerekli olduğu söylenmiştir.

Tüm bu sürecin hukuki geçerlilik açısından sertifikalı ve yetkili uzman personel tarafından 
yapılmasının ve bağımsız bir bilirkişilik sürecinin tarafsızlık ilkesinin gereği olduğu belirtilmiştir. 

Delil toplama sürecinde delil toplama mahalline müdahale edilmesine imkan veren durumların 
yaratılmaması ve arama ortamlarına erişimin yer sahibi, arama yapan kişiler ve bunlara eşlik eden 
tarafsız kişiler tarafından başlayacak şekilde düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir. 

Internete bağlı bilgisayarlara dışarıdan dosya transfer programları yoluyla bilgisayar sahibinin 
haberi olmadan dosya aktarılabileceği belirtilmiştir.

Yapılan  aramalarda  bilgisayarların  imajını  almak  üzere  kullanılan  cihaz  ve  yazılımların 
Türkiye’de bağımsız bir kurum tarafından sertifika edildiği hususunda bir bilgi edinilemediği ve 
ulusal anlamda güvenlik gerektiren hizmete özel verilerin yabancı bir ülkede üretilmiş olabilecek ve 
açık  kaynak  kodu  Türkiye’de  bulunmayan  bir  donanımla  işlenmiş  olmasının  ulusal  güvenlik 
açısından riskler doğurabileceği belirtilmiştir.

Delil toplama ve incelemedeki teknik aksaklıkların suçlu ya da suçsuz olsa da zanlının lehine 
hükme neden olabileceği ifade edilmiştir.

Raporda ayrıca CD üzerine daha sonra ekleme yapmaya açık (sonlandırılmamış CD) ya da 
kapalı şekilde (sonlandırılmış CD) kayıt yapılabileceği, bir CD’ye kayıt yaparken bilgisayarın tarih 
ayarları  ile  oynanarak  eski  tarihli  bir  CD  elde  etmenin  mümkün  olduğu  belirtilmiştir.  CD 
etiketindeki tarihin bizzat kullanıcı tarafından istenen tarihin yazıldığı açıklama alanında olduğu, 
dizin tarihinin işletim sistemi tarafından eklenen CD’nin oluşturulduğu tarih olduğu ve bu tarihi 
değiştirmek için bilgisayarın gerçek zaman saatinin ayarlarını değiştirmenin yeterli olduğu, dosya 
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tarihinin her  dosyanın hazırlanmış  olduğu zamanı  gösterdiği  belirtilmiştir.  Sonuç olarak bir  CD 
üzerinde görülecek tüm tarih ve zaman bilgilerinin istendiğinde değiştirilebilir bilgiler oldukları ve 
adli kesin delil niteliği taşımadıkları değerlendirilmiştir. 

Heyetimiz  Coşkun  Sönmez’in  bütün  bu  görüşlerinin  geçerli  olduğu  düşüncesindedir. 
Rapordaki adli  bilişim yöntemleri,  veri  bütünlüğü ve üstverilerin değiştirilebilir  olduklarına dair 
görüşler b, e, f ve l şıklarında belirtilen raporlardaki bu hususlarla ilgili görüşler ile uyum içindedir.

Yukarıda j. şıkkında belirtilen Emniyet Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan rapor: 19 
CD’nin inceleme raporunda CD’lerin oluşturulma tarihleri, depoladıkları veri büyüklükleri, sektör 
sayısı,  dosya bütünlüğü, (oluşturuldukları)  işletim sistemi sürümü, ele geçirildikleri  andaki hash 
değerleri ve sonradan doğrulama amaçlı çıkartılan hash değerleri, CD’leri oluşturan programlar ve 
sürümleri, içlerindeki klasörlerin isimleri ve her klasörün içerdiği dosyalar, her dosyaya ait dosya 
ismi,  yazar,  son değiştiren,  şirket,  toplam düzenleme zamanı  (editing time),  revizyon numarası, 
oluşturan uygulama, oluşturulma tarihi, son gözden geçirilme zamanı, büyüklük, tam dosya yolu, 
hash değeri  bilgileri,  kullanıcı  dosya yolları  (zamansal  sırada hangi  kullanıcının hangi  klasörde 
açtığı  veya  kaydettiği  bilgisi)  üstveri  bilgilerinin  dökümü  yapılmıştır.  Bu  raporda  herhangi  bir 
uyumluluk  veya  tutarsızlık  tespiti  ya  da  görüş  aktarılmadığından  diğer  bilirkişi  raporları  ile 
yorumsal açıdan karşılaştırılması mümkün değildir.

Yukarıda k. şıkkında belirtilen ek mütalaa:  Bu raporda yapılan değerlendirmede 11 nolu 
CD’deki dosyaların oluşturulma tarihleri ve en son değişiklik yapılan tarihlerin CD’nin oluşturulma 
tarihi ile uyumlu olduğu ve son kaydetme tarihlerinin CD’nin oluşturulma tarihinden önce olduğu, 
1,  6  ve  19  nolu CD’ler  dışında  kalan  CD’lerin  oluşturulmasında  kullanılan  programın 11 nolu 
CD’nin  oluşturulmasında  kullanılan  programla  aynı  olduğu,  11  nolu  CD’nin  tek  oturumda 
oluşturulup sonradan CD’ye veri  eklenmediği,  11 nolu CD’deki  bazı  örnek dosyaların kullanıcı 
dosya yollarının incelenmesi neticesinde bu dosyaların 2, 3, 14 ve 15 nolu CD’lerdeki bazı dosyalar  
ile  birebir  aynı  olduğunun görüldüğü belirtilmiştir.  Yukarıdaki  ilk  tespit  doğru  gibi  gözükse  de 
üstverilerin  düzenlenmesi,  değiştirilmesi  ile  veya  sistem saatinin istenildiği  gibi  ayarlanması  ile 
CD’nin  ve  içindeki  dosyaların  gözüken  tarihlerinin  uyumlu  olması  sağlanacağından,  11  nolu 
CD’nin  ve  içindeki  dosyaların  gözüken  tarihlerinin  gerçek  tarihler  olduğu  anlamında 
yorumlanmamalıdır.  11 nolu CD’nin tek oturumda oluşturulduğuna dair  ikinci  tespit  TÜBİTAK 
raporlarında da yer almakla beraber CD’ye ait bir tutarlılık veya tutarsızlık emaresi değildir. 11 nolu 
CD’deki dosyaların 2, 3, 14 ve 15 nolu CD’lerdeki bazı dosyalar ile birebir aynı olmalarına diğer 
bilirkişi raporlarında değinilmemiştir. Bu CD’lerin hepsinin aynı kişi(ler) tarafından oluşturulmuş 
olması  ihtimalini  güçlendirmektedir.  Yine  de  ek  mütalaa  raporundaki  değerlendirmeler  11  nolu 
CD’nin tutarlılığı veya delil bütünlüğü konusunda açıklayıcı değildir.

Yukarıda l. şıkkında belirtilen İTÜ öğretim elemanları tarafından hazırlanan rapor: Bu 
raporda yoğun disklerle (CD) ilgili  ilk sorunun cevabında yoğun diskin içeriğinin yoğun diskin 
sahibine  ilişkin  ipuçları  verebileceği  ancak  bu  içeriği  oluşturan  belli  olmayacağı  için  yoğun 
disklerin kimlere ait olduğunu anlamanın bir yolu olmadığı belirtilmiştir. Arama sırasında bir yoğun 
diski  her  iki  tarafın  da  imzalamasının  o  yoğun  diske  arama  sırasında  el  konulduğunu 
kanıtlayabileceği  ancak  o  yoğun  diskin  içeriğinin  değiştirilmediğini  kanıtlamayacağı  ifade 
edilmiştir.  Heyetimiz  bu  görüşlere  katılmakla  beraber  son  görüşün  yeterince  açık  olmadığı  ve 
“yoğun  diskteki  dosyaların  içeriklerinin  ve  üstverilerinin  istenildiği  gibi  düzenlenmediği, 
değiştirilmediğini kanıtlamayacağı” ifadesinin daha açıklayıcı olacağı görüşündedir.

İkinci  sorunun cevabında bir  yoğun diske daha sonra veri  eklenebileceği  ve ayrıca yoğun 
disklere  değişik  seferlerde  aynı  dosya  adıyla  farklı  içerikte  dosyalar  eklenerek  görünürdeki 
dosyaların  içeriğinin  değiştirilebileceği  ya  da  silinebileceği,  üzerinde  taklit  edilemez  bir  iz 
bulunmayan  aynı  marka  ve  modeldeki  yoğun  disklerin  içeriklerine  bakılmadan  çıplak  gözle 
birbirinden  ayrılamayacağı  belirtilmiştir.  Heyetimiz,  dava  konusu  olan  CD-R  tipindeki  yoğun 
disklerde “silinen” veya üstlerine aynı isimle kayıt yapılan dosyaların eski versiyonlarının gerçekte 
silinmeyip sadece görünmez hale getirildiğini not ederek bu görüşlere katılmaktadır. 
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Raporda  yoğun  disklerle  ilgili  son  sorunun  cevabında  bir  yoğun  diskin  üzerinde  taklit 
edilemez bir iz olmadıkça aynı veya farklı içerikle kopyalanabileceği ve bu kopyalama esnasında 
içeriğe  yeni  dosyaların  eklenebileceği,  var  olan  dosyaların  silinebileceği,  ya  da  dosyaların 
özelliklerinin  ya  da  içeriklerinin  değiştirilebileceği,  bir  yoğun  diskin  oluşturulduğu  tarih  ya  da 
oluşturan kişinin istendiği gibi seçilip belirlenebileceği, birinci yanıtta belirtilen yöntemle veya bir 
yoğun diskin  içeriği  bir  başka  yoğun diske kopyalanırken herhangi  birinin  seçtiği  herhangi  bir 
kullanıcı adıyla yoğun diske yeni içerik ekleyebileceği, bir yoğun disk üzerinde belirtilen kullanıcı 
adının o ada sahip gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyeceği belirtilmektedir. Benzer tespitlere b, e ve f 
şıkkında belirtilen raporlarda da rastlanmaktadır. Bu raporlardan son ikisi (e ve f şıkkında belirtilen 
raporlar) ilişkilendirilmenin yapılabilmesi için metadata verilerine ilaveten destekleyici unsurlardan 
elde edilebilenlerden en fazla unsurun bir bütün halinde göz önünde bulundurulması gerekliliğine 
ve mevcut davada bu unsurların yetersizliğine işaret etmiştir.

Flash  bellek  için  hazırlanan  bilirkişi  raporlarının  değerlendirilmesi:  Eskişehir’de  ele 
geçirilen ve Hakan Büyük’ün olduğu iddia edilen flash bellek ile  ilgili  dört  bilirkişi  ve uzman 
görüşü içeren rapor incelenmiştir. Bu raporlar aşağıda listelenmiştir:

a)  İstanbul  Emniyet  İstanbul  Terörle  Mücadele  Şube  Müdürlüğü  tarafından  hazırlanan 
28.02.2011 tarihli rapor

b) İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilişim Suçları ve Sistemleri Şube Müdürlüğü ve Organize 
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 07.06.2011 tarihli rapor

c)  Boğaziçi  Üniversitesi  Bilgisayar  Mühendisliği  Bölümü  Öğretim  üyesi  Prof.  Dr.  Ufuk 
Çağlayan tarafından hazırlanan 23.11.2011 tarihli rapor 

d) Arsenal Consulting tarafından hazırlanan 01.05.2012 tarihli rapor 
Yukarıda a. şıkkında belirtilen raporda, bilirkişiler tarafından imajı alınan Sandisk marka 2GB 

boyutu olan flash bellek için öncelikle hash değerleri karşılaştırılmış ve incelemeye başlamadan 
önce (21.02.2011 tarihli  kolluk kuvvetlerince tanzim edilen teslim tutanağına göre)  alınan hash 
değeri  ile  bilirkişilerce  inceleme  sonunda  alınan  hash  değerinin  aynı  olduğu,  bu  nedenle  delil 
bütünlüğünün bozulmadığı belirtilmiştir. 

Delil  içeriği  incelendiğinde,  DOSYALARIM.rar  isimli  sıkıştırılmış  bir  arşiv  dosyasına 
ulaşılmış ve şifre kırma işlemiyle içindeki dosyalara ulaşılmıştır. Raporda, delil içeriğine dair 482 
maddelik bir dosya listesi  verilmiş, bu dosyaların özellikleri (name, logical size, full  path,  hash 
value, physical sector, file ext, file type) ve üstverileri (author, last saved by, version, create date, 
last  revision  date,  revision  log)  sunulmuştur.  İlgili  raporda,  flash  bellekte  tespit  edilen  tüm 
dosyalarla  ilgili  bilgilerin  raporun ekindeki  bir  CD’de  teslim edildiği,  CD’de bulunan  verilerin 
tamamının  rapora  eklenmesinin  sayfa  sayısını  çok arttıracağından dolayı,  raporda  sadece  örnek 
olabilecek orijinal  verilerin  bir  kısmının  ekran  çıktılarının  bulunduğu belirtilmiştir.  Söz  konusu 
teknik  verilerin  listelenmesi  haricinde  bir  değerlendirme  yapılmamıştır.  Raporun  ekindeki  CD 
elimizde olmadığından bu CD üzerinde heyetimizce bir inceleme ve yorum yapılmamıştır.

Yukarıda b.  şıkkında belirtilen raporda,  teknik bilirkişiler  (Muhammed Bağdat ve Hüseyin 
Koçer) tarafından delil bütünlüğü bozulmadan, uluslararası adli bilişim standartlarına uygun olarak 
imajı alınan Sandisk marka flash bellek için öncelikle hash değerleri karşılaştırılmıştır. Söz konusu 
dijital delilin incelemeye başlamadan önce (21.02.2011 tarihli kolluk kuvvetlerince tanzim edilen 
teslim tutanağına göre) alınan hash değeri ile bilirkişilerce inceleme sonunda alınan hash değerinin 
aynı olduğu, bu nedenle delil bütünlüğünün bozulmadığı belirtilmiştir. Her iki raporda da üretilen 
hash  değerleri  birbirinin  aynıdır.  Heyetimizce  yapılan  incelemelerde  de  aynı  hash  değerlerine 
ulaşılmıştır.

Bir önceki (a. şıkkında belirtilen) rapordan farklı olarak, b. şıkkında belirtilen raporda delil 
içeriği  klasörler  bazında  incelenmiş  ve  her  klasör,  eğer  bir  arşiv  dosyası  halinde  ise  açılarak, 
içindeki dosyalara ait özellikler ve üstveriler tek tek raporlanmıştır. Flash bellek içerisinde toplam 
440 adet dosya bulunduğu, bu dosyaların 12 adet arşiv, 67 adet MSWord, 3 adet PowerPoint, 353 
adet Resim ve 5 adet Video dosyası olduğu görülmüştür. Ayrıca incelemesi sunulan dosyalara ait  
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üstverilerde  değişiklik  yapıldığına  dair  herhangi  bir  bulguya  rastlanmadığı  belirtilmiştir. 
Heyetimizce yapılan incelemelerde flash bellek içerisinde 353 adet resim, 5 adet video, 12 adet 
arşiv, 70 adet MS Office dosyası bulunmuştur. Bu sayılar b. şıkkındaki raporda verilen sayılarla 
uyumludur. a. Şıkkındaki raporda belirlenen dosya sayısının b. şıkkındaki raporda yer alan sayıdan 
ve bizim tespit ettiğimiz sayıdan neden farklı olduğu a şıkkındaki raporun ekindeki dosya listesi 
elektronik olarak elimizde olmadığından gerekli karşılaştırma yapılamadığından anlaşılamamıştır.

İki bilirkişi raporu arasındaki diğer bir fark, dosya üstverilerindeki tarih ve saat farklılıklarıdır. 
Örneğin, DOSYALARIM.rar\İHTİMALAR\I.planhazirliklari.doc dosyası için oluşturulma tarihi a. 
şıkkındaki  raporda  05.03.03  01:55  olarak  görünürken,  b.  şıkkındaki  raporda  05.03.2003  12:55 
olarak  görünmektedir.  Aynı  şekilde,  İHTİMALAT  klasöründe  yer  alan 
DOSYALARIM.rar\İHTİMALAT\alinacaktedbirler.doc dosyası için oluşturulma tarihi a. şıkkındaki 
raporda  06.03.03  02:53  olarak  görünürken,  b.  şıkkındaki  raporda  06.03.03  13:53  olarak 
görünmektedir.  Her  ne  kadar  iki  raporda  tarihler  uyumlu  olsa  da,  dosya  üstverilerinde  görülen 
saatler  birbirinden 11 saat farklıdır.  Bunun sebebi,  inceleme yapılırken kullanılan bilgisayardaki 
işletim sisteminin saat dilimi veya kullanılan adli bilişim yazılımının (Sleuthkit Autopsy, Encase, 
FTK  Imager  gibi)  saat  dilimi  ayarlarıyla  alakalı  olabilir.  Farklılığın  diğer  nedenleri  ise  saat 
bilgisinin bazen 12 saatlik bazen de 24 saatlik gösterim ile verilmesi ve yaz saati uygulamasının 
dikkate alınıp alınmamasıdır. Sonuçta aynı dosyanın saat bilgileri farklı olarak görünebilmektedir. 
Bu  belirsizliklerin  oluşmaması  için  saat  bilgilerinin  yanına  kullanılan  saat  diliminin  yazılması 
gereklidir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bilişim Suçları Şube 
Müdürlüğü tarafından ayrı ayrı tanzim edilmiş raporlardaki saat bilgileri incelendiğinde, 07/06/2011 
tarihli raporda 24 saatlik gösterim kullanılırken, 28/02/2011 tarihli raporda ise 12 saatlik gösterimin 
kullanıldığı görülmüştür. Bu nedenle söz konusu saat farklılığının delil bütünlüğünü zedelediğini 
düşünmüyoruz.  Bu  farklılığa  dair  sanık  müdafilerinden  gelen  sorulara  verdiğimiz  cevaplar  da 
raporun 2.C. bölümünde tarafınıza sunulmuştur.

Yukarıda c. şıkkında belirtilen teknik mütalaa raporunda, flash bellek içinde yer alan, aynı 
isimle kaydedilmiş ancak farklı  üstverilere sahip dosyalar örneklendirilmiş ve bu uyumsuzluğun 
delil  bütünlüğü  ve  sağlığına  olan  etkisi  cevaplanmıştır.  Teknik  mütalaada  sorulan  sorular  ile 
tarafımıza sanık müdafilerinden gelen C2, C6, C7 ve C8 numaralı  sorular  aynıdır.  Heyetimizin 
cevapları  C.  ESKİŞEHİR’DE  EL  KONULAN  FLASH  BELLEK  İLE  İLGİLİ  SORULAR 
bölümünde tarafınıza sunulmuştur. 

Yukarıda d. şıkkında belirtilen Arsenal Consulting tarafından hazırlanan raporda, flash bellek 
ile ilgili şu değerlendirme yer almaktadır: “Arsenal, Flash bellek içinde, taşıdıkları tarih ve zaman 
değerlerinin, dosyaların içerikleri itibariyle mümkün olmayacağı görünen en az dört dosya olduğu 
sonucuna varmıştır. Arsenal, içerdiği şüpheli tarih ve zaman değerlerinden dolayı, Eskişehir Flash 
Belleğindeki  tüm  dosyaların  delil  bütünlüğü  hakkında  ciddi  bir  endişe  taşımaktadır.”  Bu 
değerlendirmeye  örnek olarak  tara0053.jpg ve tara0059.jpg dosyalarında yer  alan oluşturulma 
tarihleri ile dosyaların içeriğinde görünen tarihler arasındaki uyuşmazlık verilmiştir.  Söz konusu 
resim  dosyalarındaki  tarih  uyuşmazlıklarına  heyetimizce  C6  ve  C7  numaralı  sorularda  yanıt 
verilmiştir.  Özetle,  heyetimiz  dosyaların  üstverilerindeki  tarihler  ile  dosyaların  içeriğindeki 
bilgilerin  uyuşmazlığı  konusuna  katılmaktadır.  Bir  dosyanın  zaman  üstverileri  ile  içeriğindeki 
veride  görünen  tarihin  birbiriyle  uyumlu  olmaması,  bu  dosyanın  oluşturulduğu/değiştirildiği  ve 
flash belleğe aktarıldığı bilgisayarın sistem tarihinin güncel (gerçek takvim zamanı) olmamasından 
kaynaklanabilir. Ayrıca dijital dokümanlara ait üstveriler kolaylıkla ve ücretsiz yazılımlar tarafından 
değiştirilebilmektedir. Bu bilgiler ışığında, böyle bir dijital verinin üstverilerinde yer alan tarihler 
gerçeği yansıtmamaktadır. 

İncelemelerimiz  esnasında  flash  bellek  içerisinde  silinmiş  “?odrum”  isimli  bir  klasöre 
ulaşılmıştır,  ancak klasörün içindeki  dosyalar  kurtarılamamıştır.  Flash bellek içerisinde yer  alan 
dosyaların  oluşturulma  ve  son değiştirilme tarihleri  ile  dosyalar  içerisinde  yer  alan  yazı  tipleri 
arasında da bir uyumsuzluk bulunmamıştır.
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SORU 2: Dijital delillerde son kullanıcı, dokümanların oluşturulma tarih, saat ve bilgisi, 
dokümanın kimin tarafından oluşturulduğu, doküman üzerinde işlem yapan son yazar bilgisi, 
son kayıt  edilme zamanı,  son kayıt  eden,  şirket  bilgisi,  kaç kez işlem yapıldığını  gösteren 
verilerde sonradan değişiklik yapılarak yukarıda belirtilen bilgilerde gerçeğe aykırı şekilde 
değişiklik yapma ihtimalinin bulunup bulunmadığı, bulunmakta ise suça konu harddisk, CD 
ler ve USB de bu tür değişiklik yapılıp yapılmadığı, bunun tespitinin mümkün olup olmadığı

CEVAP 2:  Dijital  delillerde son kullanıcı,  dokümanların oluşturulma tarih,  saat ve bilgisi, 
dokümanların kim tarafından oluşturulduğu, doküman üzerinde işlem yapan son yazar bilgisi, son 
kayıt edilme zamanı, son kayıt eden, şirket bilgisi, kaç kez işlem yapıldığını gösteren veriler gibi 
üstveriler sonradan ücretli ya da ücretsiz yazılımlar yardımıyla ya da doğrudan dokümanı yaratan 
yazılım  üzerinden  değiştirilebilir.  Değişiklikler  uygun  şekilde  yapıldıkları  müddetçe,  değişiklik 
yapılıp yapılmadığı kesin olarak tespit edilemez.

Ayrıca, ikinci bir yöntemde, bir bilgisayarın sistem zamanı istendiği gibi ayarlanabilir, üstüne 
istenen  kullanıcı  bilgilerine  sahip  bir  işletim  sistemi  kurulabilir  ve  bu  bilgisayarda  çalıştırılan 
Microsoft  Office  yazılımları  ile  gerçekle  uyumlu  olmayan  üstveri  bilgilerine  sahip  dosyalar 
oluşturabilir.  Bu  şekilde  oluşturulan  dosyaların  da  üstverilerinin  gerçeği  yansıtıp  yansıtmadığı 
sadece kayıt ortamlarındaki sayısal veriler incelenerek anlaşılamaz.

Suça konu HD5, CD’ler ve USB’deki bazı belgelerin tarih ve zamanlarının iki nedenin en az 
birinden dolayı  gerçek takvim zamanını  yansıtmadığı  belirlenmiştir.  Bu belgeler  sistem zamanı 
güncel olmayan bilgisayarlarda oluşturulmuşlar  ve/veya  üstverilerindeki  tarih  ve zaman bilgileri 
sonradan gerçek zamanı yansıtmayacak şekilde değiştirilmişlerdir. 

CD’lerde  değişiklik  yapılıp  yapılmadığı:  CD’ler  üzerindeki  bazı  dokümanlarda  ilk  kez 
Microsoft Office 2007’de kullanılmış olan Calibri ve Cambria yazı tipleri ve yine ilk kez Microsoft 
Office 2007’de kullanılmış olan Office Open XML şemalarına rastlanmıştır. 

Dosyalar içinde ikili (binary) sayısal verilerin aranmasını sağlayan Hex Editor Neo programı 
ile Cambria kelimesinin ASCII kodu olan 0x430061006D006200720069006100 hex (hexedecimal: 
16 tabanı)  dizisinin 11 nolu CD içerisinde taranması sonucu 4 dokümanda Cambria yazı  tipine 
rastlanmıştır. Saptanan dokümanlar aşağıda listelenmektedir:

2002-2003\1 NCİ ORDU\İSTH. BŞK. LIĞI\_GEN ETÜD.xls
2002-2003\3 NCÜ KOR\EK-B (3 NCÜ KOR.).doc
2002-2003\Hv.KK\ORAJ HAVA HAREKAT PLANI\EK I LAHİKA-4.doc
2002-2003\Seminer03\EK-B (Harp Ak.).doc
Hex Editor Neo ile Calibri kelimesinin ASCII kodu olan 

0x430061006C006900620072006900 hex dizisinin 11 nolu CD içerisinde taranması sonucu 58 
dokümanda Calibri yazı tipine rastlanmıştır. Saptanan dokümanlar aşağıda listelenmektedir:

2002-2003\1  NCİ  ORDU\BALYOZ  GÜVENLİK  HAREKAT  PLANI\1  NCİ  ORDU 
KOMUTANLIĞI GÜVENLİK HAREKAT PLANINA EK-C.doc

2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI\BALYOZ HAREKAT 
PLANI.doc

2002-2003\1  NCİ  ORDU\BALYOZ  GÜVENLİK  HAREKAT  PLANI\GÜVENLİK 
HAREKAT PLANINA EK-M LAHİKA-2 LAHİKA-3.doc

2002-2003\1 NCİ ORDU\BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI\MİLLİ MUTABAKAT 
HÜKÜMETİ PROGRAMI.doc

2002-2003\1 NCİ ORDU\İSTH. BŞK. LIĞI\_GEN ETÜD.xls
2002-2003\Dz.KK\BILGI NOTU\BİLGİ NOTU.doc
2002-2003\Dz.KK\BILGI NOTU\EK-A.doc
2002-2003\Dz.KK\BILGI NOTU\EK-B.doc
2002-2003\Hv.KK\ORAJ HAVA HAREKAT PLANI\EK I LAHİKA-5.doc
2002-2003\Jandarma\BURSA BÖLGE\15  NCİ  KOR.  PLAN  ÇALIŞMASI\EK-A KRİTİK 

TESİS VE KURUMLAR 29.01.03.doc
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2002-2003\Jandarma\BURSA BÖLGE\15 NCİ KOR. PLAN ÇALIŞMASI\EK-B KOLLUK 
KUVVETLERİ VE ÖZEL GÜVENLİK TEŞKİLATLARI PERSONE.doc

2002-2003\Jandarma\BURSA BÖLGE\15  NCİ  KOR.  PLAN  ÇALIŞMASI\EK-D  BASIN 
YAYIN ORGANLARI 29.01.03.doc

2002-2003\Jandarma\BURSA BÖLGE\15  NCİ  KOR.  PLAN  ÇALIŞMASI\EK-C  KAMU 
KURUM VE KURULUŞLARINDAKİ ARAÇ, TEÇHİZAT İŞ MAKİNA.doc

2002-2003\Jandarma\BURSA BÖLGE\ARAMA VE  EL KOYMA\ARAMA YAPILACAK 
YERLER.doc

2002-2003\Jandarma\BURSA BÖLGE\15  NCİ  KOR.  PLAN  ÇALIŞMASI\EK-GGÖREVE 
ÇAĞIRILACAK EMEKLİ JANDARMA PERSONELİ.doc

2002-2003\Jandarma\BURSA BÖLGE\15  NCİ  KOR.  PLAN  ÇALIŞMASI\EK-F  PLANIN 
UYGULAMASI DURUMUNDA GÖREVDEN ALINACAKLAR 11.02..doc

2002-2003\Jandarma\BURSA BÖLGE\15 NCİ KOR. PLAN ÇALIŞMASI\EK-E KURULUŞ 
AMACI DIŞINDA FAALİYET GÖSTEREN KURULUŞLAR 29.0.doc

2002-2003\Jandarma\BURSABÖLGE\GÖZALTINA  ALINACAKLAR\TUTUKLANACAK 
AKP ÜYELERİ.doc

2002-2003\Jandarma\BURSA  BÖLGE\GÖZALTINA  ALINACAKLAR\GÖZALTINA 
ALINACAK SİYASİ PARTİ ÜYELERİ.doc

2002-2003\Jandarma\BURSABÖLGE\GÖZALTINA  ALINACAKLAR\TUTUKLANACAK 
İRTİCAİ ÖRGÜT LİDERLERİ.doc

2002-2003\Jandarma\BURSABÖLGE\TSK  VE  EMNİYET  PERSONELİ\EMEKLİLİĞE 
SEVK EDİLECEK PERSONEL LİSTESİ.doc

2002-2003\Jandarma\BURSA  BÖLGE\TSK  VE  EMNİYET  PERSONELİ\SORGU 
EKİBİNDE YER ALACAK EMNİYET PERSONELİ.doc

2002-2003\Jandarma\BURSABÖLGE\TSK  VE  EMNİYET  PERSONELİ\GÜVENİLİR 
EMNİYET PERSONELİ.doc

2002-
2003\Jandarma\BURSABÖLGE\ÜNİVERSİTELER\ÜNİVERSİTEÖĞRENCİLERİ.doc

2002-2003\Jandarma\BURSA BÖLGE\TSK VE EMNİYET PERSONELİ\İNFAZ EKİBİNDE 
YER ALACAK EMNİYET PERSONELİ.doc

2002-2003\Jandarma\BURSA  BÖLGE\ÜNİVERSİTELER\İLİŞİĞİ  KESİLECEK  SAĞ 
GÖRÜŞLÜ ÖĞRENCİLER.doc

2002-2003\Jandarma\BURSA  BÖLGE\ÜNİVERSİTELER\İLİŞİĞİ  KESİLECEK  SOL 
GÖRÜŞLÜ ÖĞRENCİLER.doc

2002-2003\Jandarma\BURSA  BÖLGE\İBADETHANELER\BURSA  BÖLGESİNDE  YER 
ALAN SİNAGOGLAR VE ADRESLERİ.doc

2002-2003\Jandarma\BURSA  BÖLGE\İBADETHANELER\BURSABÖLGESİNDE  YER 
ALAN KİLİSELER VE ADRESLERİ.doc

2002-2003\Jandarma\BURSA BÖLGE\ÜNİVERSİTELER\İLİŞİĞİ  KESİLECEK BÖLÜCÜ 
GÖRÜŞLÜ ÖĞRENCİLER.doc

2002-2003\Jandarma\BURSA  BÖLGE\GÖZALTINA  ALINACAKLAR\GÖZALTINA 
ALINACAK İRTİCAİ ÖRGÜT MENSUPLAR.doc

2002-2003\Jandarma\İSTANBUL  BÖLGE\EYLEM  PLANLARI\CARSAF  EYLEM 
PLANI\EK-C GÖREVLENDİRME ÇİZELGESİ.doc

2002-2003\Jandarma\İSTANBUL  BÖLGE\EYLEM  PLANLARI\SAKAL  EYLEM 
PLANI\EK-C GÖREVLENDİRME ÇİZELGESİ.doc

2002-2003\Jandarma\İSTANBUL  BÖLGE\EYLEM  PLANLARI\SAKAL  EYLEM 
PLANI\SAKAL EYLEM PLANI HAREKAT EMRİ.doc

2002-2003\Jandarma\İSTANBUL  BÖLGE\GÖREVLENDİRMELER\GÖREVLİ  TİMLER 
ÖZEL TALİMATI.doc
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2002-2003\Jandarma\İSTANBUL  BÖLGE\EYLEM  PLANLARI\CARSAF  EYLEM 
PLANI\ÇARŞAF EYLEM PLANI HAREKAT EMRİ.doc

2002-2003\Jandarma\İSTANBUL  BÖLGE\GÖREVLENDİRMELER\SİVİL  TOPLUM 
KURULUŞLARINA YÖNELİK EYLEM PLANI.doc

2002-2003\Jandarma\İSTANBUL  BÖLGE\GÖREVLENDİRMELER\OPERASYON 
TİMLERİ.doc

2002-2003\Jandarma\İSTANBULBÖLGE\GÖZALTINA 
ALINACAKLAR\TUTUKLANACAK İRTİCAİ ÖRGÜT LİDERLERİ.doc

2002-2003\Jandarma\İSTANBULBÖLGE\GÖZALTINA  ALINACAKLAR\GÖZALTINA 
ALINACAK SİYASİ PARTİ ÜYELERİ.doc

2002-2003\Jandarma\İSTANBUL  BÖLGE\GÖZALTINA  ALINACAKLAR\İRTİCAİ 
ÖRGÜT MENSUPLARI.DOC

2002-2003\Jandarma\İSTANBUL  BÖLGE\TSK  VE  EMNİYET  PERSONELİ\SORGU 
EKİBİNDE YER ALACAK EMNİYET PERSONELİ.doc

2002-2003\Jandarma\İSTANBUL  BÖLGE\TSK  VE  EMNİYET  PERSONELİ\İNFAZ 
EKİBİNDE YER ALACAK EMNİYET PERSONELİ.doc

2002-2003\Jandarma\İSTANBUL  BÖLGE\ÜNİVERSİTELER\KADİFE  ELDİVEN 
FAALİYETİ KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİLER.doc

2002-2003\Jandarma\İSTANBULBÖLGE\TSK  VE  EMNİYET  PERSONELİ\GÜVENİLİR 
EMNİYET PERSONELİ.doc

2002-2003\Jandarma\İSTANBUL  BÖLGE\ÜNİVERSİTELER\İLİŞİĞİ  KESİLECEK  SAĞ 
GÖRÜŞLÜ ÖĞRENCİLER.doc

2002-2003\Jandarma\İSTANBUL  BÖLGE\ÜNİVERSİTELER\İLİŞİĞİ  KESİLECEK  SOL 
GÖRÜŞLÜ ÖĞRENCİLER.doc

2002-2003\Jandarma\İSTANBUL  BÖLGE\ÜNİVERSİTELER\İLİŞİĞİ  KESİLECEK 
BÖLÜCÜ GÖRÜŞLÜ ÖĞRENCİLERİ.doc

2002-2003\Jandarma\İSTANBULBÖLGE\İLAÇ  DEPOLARI  VE 
HASTANELER\İSTANBULDA BULUNANÖZEL HASTANELER.doc

2002-2003\Jandarma\İSTANBULBÖLGE\İLAÇ  DEPOLARI  VE 
HASTANELER\İSTANBULDA BULUNANİLAÇ DEPOLARI.doc

2002-2003\Jandarma\İSTANBUL  BÖLGE\ÜNİVERSİTELER\İLİSİĞİ  KESİLECEK 
İRTİCAİ GÖRÜŞLÜ ÖĞRENCİLER.doc

ÇALIŞMALAR_A\BÜROKRATLAR\BAŞBAKANLIK-BDDK-YDK\EKONOMİ 
PROGRAMI.doc

ÇALIŞMALAR_A\BÜROKRATLAR\GÜMRÜK\BİRİNCİ  SINIF  KAMU  GÖREVLİLERİ 
VE DESTEK DURUMLARI.doc

ÇALIŞMALAR_A\MEDYA  ÇALIŞMALARI\FAYDALANILACAK  MEDYA 
MENSUPLARI.doc

ÇALIŞMALAR_A\YARGI ÇALIŞMALARI\YARGITAY ÜYELERİ.doc
ÇALIŞMALAR_A\YARGI ÇALIŞMALARI\YARGIÇ ve SAVCILAR.doc
ÇALIŞMALAR_A\MEDYA  ÇALIŞMALARI\GÖZALTINA  ALINACAK  MEDYA 

MENSUPLARI.doc
2002-2003\1  NCİ  ORDU\BALYOZ  GÜVENLİK  HAREKAT  PLANI\1  NCİ  ORDU 

KOMUTANLIĞI GÜVENLİK HAREKAT PLANINA EK-C.doc
Hex  Editor  Neo  ile  Cambria  kelimesinin  ASCII  kodu  olan 

0x430061006D006200720069006100  hex  dizisinin  17  nolu  CD  içerisinde  taranması  sonucu  1 
dokümanda Cambria yazı tipine rastlanmıştır. Saptanan doküman aşağıda listelenmektedir:

ORAJ HAVA HAREKAT PLANI\EK I LAHİKA-4.doc
Hex  Editor  Neo  ile  Calibri  kelimesinin  ASCII  kodu  olan 

0x430061006C006900620072006900  hex  dizisinin  17  nolu  CD  içerisinde  taranması  sonucu  9 
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dokümanda Calibri yazı tipine rastlanmıştır. Saptanan dokümanlar aşağıda listelenmektedir:

BALYOZ  GÜVENLİK  HAREKAT PLANI\1  NCİ  ORDU  KOMUTANLIĞI  GÜVENLİK 
HAREKAT PLANINA EK-C.doc

ÇALIŞMALAR_A\YENİYAPILANMADA GÖREVLENDİRİLECEKLER\Müzahir.xls
BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI\BALYOZ HAREKAT PLANI.doc
BALYOZ  GÜVENLİK  HAREKAT  PLANI\MİLLİ  MUTABAKAT  HÜKÜMETİ 

PROGRAMI.doc
BALYOZ  GÜVENLİK  HAREKAT  PLANI\GÜVENLİK  HAREKAT  PLANINA  EK-M 

LAHİKA-2 LAHİKA-3.doc
CARSAF EYLEM PLANI\EK-C GÖREVLENDİRME ÇİZELGESİ.doc
CARSAF EYLEM PLANI\ÇARŞAF EYLEM PLANI HAREKAT EMRİ.doc
ORAJ HAVA HAREKAT PLANI\EK I LAHİKA-5.doc
SAKAL EYLEM PLANI\SAKAL EYLEM PLANI HAREKAT EMRİ.doc
Aşağıda Hexedit Neo yazılımının Calibri ve Cambria yazı tiplerini saptadığı dokümanların 

Calibri ve Cambria referanslarının geçtiği bölgelerindeki ekran görüntü örnekleri verilmektedir:
CD11\2002-2003\1  NCİ  ORDU\BALYOZGÜVENLİK  HAREKAT  PLANI\BALYOZ 

HAREKATPLANI.doc
Hex  Editor  Neo  ile  Office  Open  XML  şemalarının  temel  dosya  ismi  olan 

[Content_Types].xml’in ASCII kodu olan 5B 43 6F 6E 74 65 6E 74 5F 54 79 70 65 73 5D 2E 78 
6D  6C  dizisinin  11  nolu  CD  içerisinde  taranması  sonucunda  bu  diziyi  taşıyan  5  dokümana 
rastlanmıştır. Bu dokümanların listesi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

2002-2003\KARADENİZ TEHDİT DEĞERLENDİRMESİ.ppt
2002-2003\Jandarma\İSTANBUL  BÖLGE\EYLEM  PLANLARI\CARSAF  EYLEM 

PLANI\EK-B TERTİPLENME PLANI.ppt
2002-2003\Jandarma\İSTANBUL  BÖLGE\EYLEM  PLANLARI\CARSAF  EYLEM 

PLANI\EK-D HEDEF BÖLGE KROKİSİ.ppt
2002-2003\Jandarma\İSTANBUL  BÖLGE\EYLEM  PLANLARI\SAKAL  EYLEM 

PLANI\EK- D HEDEF BÖLGE KROKİSİ.ppt
2002-2003\Jandarma\İSTANBUL  BÖLGE\EYLEM  PLANLARI\SAKAL  EYLEM 

PLANI\EK-B TERTİPLENME PLANI.ppt
Hex  Editor  Neo  ile  Office  Open  XML  şemalarının  temel  dosya  ismi  olan 

[Content_Types].xml’inASCII kodu olan 5B 43 6F 6E 74 65 6E 74 5F 54 79 70 65 73 5D 2E 78 6D 
6C dizisinin 17 nolu CD içerisinde taranması sonucu bu diziyi taşıyan 4 dokümana rastlanmıştır. Bu 
dokümanların listesi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

CARSAF EYLEM PLANI\EK-B TERTİPLENME PLANI.ppt
CARSAF EYLEM PLANI\EK-D HEDEF BÖLGE KROKİSİ.ppt
SAKAL EYLEM PLANI\EK- D HEDEF BÖLGE KROKİSİ.ppt
SAKAL EYLEM PLANI\EK-B TERTİPLENME PLANI.ppt

Hex  Editor  Neo  yazılımının  Office  Open  XML  şemasının  saptandığı  dokümanların 
[Content_Types].xml ifadesinin geçtiği bölgelerindeki ekran görüntülerine örnekler verilmektedir.

Bu dokümanların son değiştirilme tarihlerinin en geç 2003 yılına ait gözükmesi yanıltıcıdır. 
Çünkü Microsoft Office 2007 ile (Microsoft 97-2003 uyumluluk kipinde) oluşturulan/değiştirilen 
.doc,  .xls, .ppt uzantılı dokümanların oluşturulma ve son değişiklik tarihleri  en erken 16 Kasım 
2005  olabilir.  Dolayısıyla,  kayıt  yapılan  bilgisayarın  işletim  sistemi  tarihi  ve  saatinin  güncel 
olmadığı  ya  da  tarih  ve  zamanı  gösteren  üstveri  bilgilerinin  gerçeğe  aykırı  şekilde 
düzenlenmiş/üzerlerinde değişiklik yapılmış olduğu görüşündeyiz. Bir bilgisayarın sistem saatinin 
güncel olmamasının da çeşitli nedenleri olabilir. Örneğin sistem pili tükenmiş olabilir veya kullanıcı 
sistem  zamanını  güncel  olmayan  bir  tarihe  ayarlamış  olabilir.  Bu  durumlardan  hangisinin 
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oluştuğunu sadece CD’deki dosyaların üstverilerinden elde edilecek teknik verilerle kesin olarak 
anlamak mümkün değildir.

Ayrıca  CD’ler  tek  oturumda  yazıldığı  zaman,  içlerindeki  belgelerin  veya  belgelere  ait 
üstverilerin  sonradan  değiştirilmesi  mümkün  değildir.  11  ve  17  nolu  CD’ler  tek  oturumda 
oluşturuldukları için üstveri bilgileri CD’ye kayıt yapıldıktan sonra değiştirilmemiştir. 

5 nolu Harddisk (HD5) üzerinde değişiklik yapılıp yapılmadığı: 5 nolu harddiske (HD5) 
ait  $MFT ve $LogFile  gibi  sistem dosyaları  üzerindeki  incelememiz sonucunda,  HD5’teki  bazı 
dosya ve klasör işlemlerinin yapıldıkları sıra ile üstverilerinde gözüken zamanları arasında çelişkiler 
olduğu  belirlenmiştir.  Yaptığımız  incelemeye  göre  bunun  sebebi  şudur;  HD5’in  SISTEM  (C:) 
bölümündeki  işletim sistemi  28.07.2009  günü  saat  11:09’da  (UTC+2,Yaz)  devre  dışı  kaldıktan 
sonra,  HD5  tarih  ve  saat  ayarları  güncel  olmayan  (gerçek  takvim  tarihini  yansıtmayan)  bir 
bilgisayara  (veya  peş  peşe  farklı  bilgisayarlara)  takılıyken,  altı  farklı  tarihte  (18.08.2004, 
11.12.2005,  20.03.2007,  03.10.2008,  15.07.2009  ve  08.04.2004)  görünecek  biçimde,  DATA 
bölümüne toplam 944 dosyanın başka bir kaynaktan (disk, CD/DVD, flash bellek) kopyalandığı 
belirlenmiştir.  Bu kopyalamalar  sırasında  diskte  114 adet  yeni  klasör  oluşmuştur.  Bu dosya  ve 
klasörlerin  tam listesi  yaratıldıkları  zaman  bölgelerine  göre  EK 2’de  verilmiştir.  Bu bulguların 
detaylı  analizi  EK 1’de  sunulmaktadır.  Heyetimiz  bu  dosya  ve  klasörlerin  zamanlarının  gerçek 
takvim zamanını yansıtmadığı kanaatine varmıştır.

HD5’in İKK klasöründeki bazı Word belgelerinde de Calibri yazı tipi (font) belirlenmiştir. Bu 
belgelerin son değiştirilme tarihleri Calibri yazı tipinin Office 2007 beta sürümü içinde kullanıma 
çıktığı  16 Kasım 2005 tarihinden öncesidir.  Bu nedenle heyetimiz,  bu dosyaların oluşturulduğu 
bilgisayarın işletim sistemi tarihi ve saatinin güncel olmaması ya da tarih ve zamanı gösteren üstveri 
bilgilerinin gerçeğe aykırı şekilde değiştirilmiş olması senaryolarından birinin gerçekleşmiş olduğu 
kanaatine varmıştır. Zaten bu dosyalar EK 2’de tam listesi verilen ve yukarıda açıklanan zaman 
çelişkileri  içeren  dosyalar  arasında  yer  almaktadırlar.  Bu  dosyalar  HD5’e  kopyalama  yoluyla 
gelmiştir.

HD5’in DATA bölümünde Calibri yazı tipi (font) içeren ve son değiştirilme tarihi 16 Kasım 
2005’den önce olan belgeler ve son değiştirilme tarihleri aşağıdaki tabloda listelenmiştir:

\İKK\2004\YEDEK\Çalışma\BILGI NOTU\BİLGİ NOTU.doc 21.02.2003
\İKK\2004\YEDEK\Çalışma\BILGI NOTU\EK-A.doc 21.02.2003
\İKK\2004\YEDEK\Çalışma\BILGI NOTU\EK-B.doc   21.02.2003
\İKK\2009 SEÇİM\07 SEÇİMLER\SANDIK\BİLGİ NOTU.doc 07.11.2003
\İKK\haber elemanları\Caner.doc 04.09.2005
\İKK\haber elemanları\Cem G.doc 04.09.2005
\İKK\haber elemanları\Soner.doc   04.09.2005

Flash bellek (USB) üzerinde değişiklik yapılıp yapılmadığı:  Eskişehir’de el  konulan ve 
Hakan  Büyük’e  ait  olduğu  belirtilen  flash  bellek  üzerinde  yaptığımız  teknik  incelemede 
içeriklerindeki  tarihler  ile  üstverilerindeki  tarihlerin  uyumsuz  olduğu  dosyalar  belirlenmiştir. 
Örneğin içeriğindeki  taranmış  gazete haberlerinin yayınlanma tarihinden daha önceki bir  tarihte 
oluşturulmuş  oldukları  gözüken  dosyalar  mevcuttur.  Dosya  içeriğinde  karşılaşılan  tarihten  daha 
önceki  bir  tarihte  oluşturulmuş  oldukları  görünen  dosyalar  üstverilerinin  istenildiği  gibi 
düzenlendiği/değiştirildiği  veya  dosyaların  eski  tarih  ve  saat  ayarlı  işletim  sistemlerinde 
oluşturulmuş olduklarını göstermektedir.  Dijital dokümanlara ait  üstveriler  kolaylıkla ve ücretsiz 
yazılımlar  tarafından  değiştirilebilmektedir.  Bu  nedenle  sadece  dosya  üstverileri  bu  durumların 
teknik  açıdan  nasıl  meydana  geldiğini  veya  dosyalar  üzerinde  değişiklik  yapılıp  yapılmadığını 
belirlemek  için  yeterli  ve  güvenilir  bir  bilgi  değildir.Bir  bilgisayarın  sistem  saatinin  güncel 
olmamasının da çeşitli nedenleri olabilir. Örneğin sistem pili tükenmiş olabilir veya kullanıcı sistem 
zamanını  güncel  olmayan  bir  tarihe  ayarlamış  olabilir.  Bu  durumlardan  hangisinin  oluştuğunu 
sadece  dosyaların  üstverilerinden  elde  edilecek  teknik  verilerle  kesin  olarak  anlamak  mümkün 
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değildir.

Flash bellekteki dosyalara ait sorulara 2.C. bölümünde detaylı olarak cevap verilmiştir.

SORU 3: 2003 yılında oluşturulmuş bir belge 2007 yılına ait bir yazılımla açıldığında söz 
konusu belgenin özgün halinin de 2007 yılına ait yazılıma dönüşüp dönüşmeyeceği

CEVAP 3: “Dönüştürerek açma” şu akış sırasıyla meydana gelebilir. Belge 2007 yılına ait bir 
yazılımla açıldığında diskten 2003 yılına ait veri uçucu (yaz/oku) belleğe (RAM) alınır. 2003 yılına 
ait  yazılımda olup 2007 yılına  ait  yazılımda bulunmayan yazı  tipleri  için,  ekran  veya  yazıcıda 
görselleştirme  amacıyla  eksik  yazı  tipi  yerine  yerleştirme  işlemleri  (font  substitution)  uçucu 
bellekteki  veri  üzerinde  gerçekleştirilir.  Bu  şekilde  dönüştürülmüş  veri  ekrana  yansıtılır  veya 
yazıcıya  gönderilir.  Fakat  herhangi  bir  kayıt  etme  işlemi  (save,  save  as)  yapılmadığı  takdirde 
kesinlikle  kayıt  ortamı  (harddisk,  CD  veya  flash  bellek)  üzerindeki  verinin  özgün  halinde  bir 
değişiklik (dönüşüm) meydana gelmez. Dolayısıyla eğer kayıt işlemi yapılmazsa, belge sonradan 
2003 yılına  ait  bir  yazılımla  açıldığında  belgenin  özgün  haline  erişilebilir.  Ancak 2003 yılında 
oluşturulmuş bir belge 2007 yılına ait bir yazılımla açılırsa ve tekrar kayıt ortamına kayıt edilirse, 
bu belgenin içindeki yazı fontları yenileri ile değiştirilebilir ve belgenin biçimi (formatı) 2007 yılına 
ait yazılımda kullanılan biçime (örneğin MS Office 2007 için 97-2003 uyumluluk kipinde Office 
Open XML biçimine) dönüşür.

SORU 4: “Calibri” ve “Cambria” fontlarının yer aldığı Microsoft Office programının 
dünyada ve Türkiye’de ilkkez ne zamanpiyasaya sürüldüğü

CEVAP 4:  Calibri  fontu  (yazı  tipi)  Microsoft  tarafından  2003  yılında  Lucas  de  Groot 
başkanlığında kurulan bir takım ile geliştirilmeye başlanmış ve 27.11.2003 tarihinde yaratılmıştır. 
Calibrinin  en  eski  sürümü  olan  0.90’ın  kopyalama  hakları  2004  yılında  Microsoft  tarafından 
alınmıştır.  Daha  sonra,  27.07.2005  tarihinde  beta  (test)  sürümü  yayınlanan  Windows  Vista 
içerisinde Calibri’nin 5.00 sürümü ve ilk kez 16.11.2005 tarihindebeta(test) sürümü yayınlanan 
Office  2007’de  Calibri’nin  1.02  sürümü  kullanıma  sunulmuştur.  Windows  Vista  ve  Office 
2007’de  kullanılan  Calibri  sürümlerinin  2006  yılında  kopyalama  hakları  Microsoft  tarafından 
alınmıştır.

Cambria  fontu  (yazı  tipi)  Jelle  Bosma,  Steve  Matteson  ve  Robin  Nicholas  tarafından 
tasarlanmış olup en eski Cambria sürümü olan 0.90’ın kopyalama hakları 2004 yılında Microsoft 
tarafından alınmıştır.  Daha sonra,  27.07.2005 tarihinde  beta  (test)  sürümü yayınlanan Windows 
Vista içerisinde Cambria’nın 5.00 sürümü ve  ilk kez 16.11.2005 tarihinde beta (test)  sürümü 
yayınlanan Office 2007’de Cambria’nın 5.01a sürümü kullanıma sunulmuştur. Windows Vista 
ve  Office  2007’de  kullanılan  Cambria  sürümlerinin  kopyalama  hakları  Microsoft  tarafından 
sırasıyla 2006 ve 2007 yıllarında alınmıştır.

Yukarıdaki paragraflarda belirtildiği gibi “Calibri” ve “Cambria” fontlarının ilk kez yer aldığı 
Microsoft Office 2007 programının deneme sürümü (beta 1)  dünyada ilkkez16.11.2005 tarihinde 
dağıtılmaya başlanmıştır.  Microsoft  Office 2007 programı dünyada ilk kez 30.11.2006 tarihinde 
toplu  lisans  kullanıcılarının  kullanımına,  30.1.2007  tarihinde  ise  bireysel  lisans  kullanıcılarının 
kullanımına  açılmıştır.  Bilirkişi  heyetimizce  bu  raporda  en  erken  kullanıma  açılma  tarihi  olan 
deneme sürümünün dağıtıldığı 16.11.2005 tarihinin vurgulanması uygun görülmüştür. 

Türkiye’de  Office  2007’nin  piyasaya  sürülme  tarihi  kesin  olarak  saptanamamakla  birlikte 
Beta  1  sürümünü  16.11.2005  tarihinden  itibaren  test  eden  kişilerin  listesine  erişemediğimizden 
16.11.2005 tarihinin Türkiye için de geçerli olduğunu belirtiriz.

SORU 5:Tübitak’ta görev yapan Erdem Alparslan, Burak Akoğuz ve Osman Pamuk 
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tarafından  düzenlenen  20.1.2014  tarihli  raporda  5  nolu  hard  diskte  bulunduğu  belirtilen 
Melissa virüsünün diğer CD ler ve Hakan Büyük’ün evinde yapılan aramada ele geçirilen 
USB  de  de  olup  olmadığı,  bu  virüse  virüs  koruma  yüklü  olan  bilgisayarlarda  rastlanıp 
rastlanmayacağı

SORU 6: Melisa virüsünün ilk olarak hangi tarihte ortaya çıktığı
CEVAP 5,6: Yukarıdaki iki soru bir arada cevaplanmıştır. 
David L. Smith tarafından yaratılan Melissa virüsü 26 Mart 1999’da ilk olarakortaya çıkmıştır. 

Sadece Word 97 ve Word 2000 sürümleri üzerinden yayılmış,  Word 2003 ve sonraki MS Word 
Yazılımlarında etkisiz hale gelmiştir. Virüs önce usenet üzerinden sonra da e-posta yoluyla kendini 
dağıtmıştır. Virüs, Word dokümanı ilk çalıştırıldığında bir makronun (script) aktif hale gelmesiyle 
sistemde MS Outlook olup olmadığını kontrol etmekte ve varsa adres defterindeki 50 hesaba e-
posta göndererek yayılmaktadır.

Melissa virüsünün çıkışından 3-4 gün içerisinde Symantec ve Trend Micro gibi büyük anti-
virüs  yazılımı  üretici  şirketleri  mevcut  yazılımları  için  güncellemeler  ve  eklentiler  (patch) 
yayınlayarak virüse karşı koruma sunmaya başlamışlardır. 

Soruda bahsi geçen Melissa virüsü olarak bilinen W32/Melissa’nın TÜBİTAK görevlilerinin 
20.1.2014 tarihli raporunda 5 nolu harddiskte bulunduğu belirtilmemektedir. Söz konusu raporda 
MAC adres değerinin önemini anlatmak amacıyla Melissa virüsü bir örnek olarak verilmiştir. MAC 
adres  değeri  sayesinde  e-posta  ekindeki  Word belgeleri  yoluyla  yayılan  Melissa virüsünün kim 
tarafından oluşturulduğunun tespit edilmiş olduğu belirtilmiştir. Tarafımızdan 5 nolu harddiskin her 
iki  bölümünde  (volume)  gerek  Kaspersky Endpoint  10  ve  Avast  Antivirus  2015 yazılımları  ile 
yapılan virüs taramalarında gerekse de ikili dosya görüntüleyicisi Hex Editor Neo ile “Melissa” 
karakter dizisi için yapılan aramada Melissa virüsüne rastlanmamıştır. Melissa virüsü Word 97/2000 
dosyalarında  olsaydı  Word  makrolarında  metin  içinde  yer  almış  olacak  ve  Hex  Editor  Neo 
tarafından  saptanabilecekti.  Aşağıda  Melissa  virüsü  bulunan  bir  Word  dosyasının  Makrosunun 
içindeki “Melissa” karakter dizisini taşıyan satır sunulmaktadır:

TÜBİTAK  görevlilerinin  20.1.2014  tarihli  raporunda  Win32/Ahkarun.A ve  Win32/Taterf 
isimli iki virüsün 5 nolu harddiskte virüs taraması sonucu tespit edildiği bildirilmektedir. 

Tarafımızdan 5 nolu harddisk’in Avast Antivirus yazılımı ile taranması sonucunda ise diskin 
SISTEM (C:) bölümünde şu zararlı yazılımlar belirlenmiştir: BV:Agent-AGH [Trj], BV:Malware-
gen,  MW97:Agent-T  [Trj],  Win32:AutoIt-BF  [Wrm],  Win32:Oliga  [Trj],  Win32:Patched-ABX 
[Trj], Win32:Patched-HN [Trj].

5 nolu harddiskin DATA (D:) bölümünde ise şu zararlı yazılımlar belirlenmiştir: AutoRun-
gen@bhv [Wrm], Win32:Oliga [Trj]

Bu virüsler bilgi çalma ve virüsün bulaştığı bilgisayarın uzak kullanıcının kontrolüne girmesi 
gibi ciddi güvenlik problemleri yaratma özelliklerine sahip Trojan (truva atı) ve solucan türünden 
virüslerdir

Tarafımıza teslim edilen CD’lerin imajları ve Eskişehir’de ele geçirilen flash belleğin imajı 
üzerinde yapılan virüs taramalarında ise herhangi bir virüs izine rastlanmamıştır.

SORU 7: Tanık Mehmet Ali ŞEN’in beyanı dikkate alınarak, bu hard diskte formatlama 
yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise hangi tarihte yapıldığının tesbitinin mümkün olup olmadığı,  
formatlama  yapıldıktan  sonra  eski  bilgilerin  görülmesinin  veya  kurtarılmasının  mümkün 
olup olmadığı, suça konu belgelerin harddiskin hangi sürücüsünde kayıtlı olduğu, harddiskin 
D ve C sürücülerinden sadece birinin formatlanmasının mümkün olup olmadığı
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CEVAP  7:  Tanık  Mehmet  Ali  ŞEN  beyanında  “hem  C:,  hem  de  D:  sürücüsünün 
formatlandığını”  belirtmiştir.  "5  nolu  harddiskin  “tam kullanımını  ise  Mart  ya  da  Nisan  2008” 
olarak beyan etmiştir. Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığınca görevlendirilen bilirkişi heyetinin 
14.01.2011 tarihli  ve  Tubitak  çalışanlarının  20.01.2014 tarihli  raporlarında  da,  5  nolu  harddisk 
üzerinde ilk işletim sisteminin 9 Nisan 2008 tarihinde kurulduğundan bahsedilmiştir. 

Formatlama  tarihi:  Formatlama  sadece  bir  disk  bölümü  (volume,  partition)  üzerinde 
yapılabilir. Örneğin delil olarak sunulan 5 nolu harddiskin C: (SİSTEM) ve D: (DATA) olmak üzere 
ayrı ayrı formatlanabilen iki bölümü bulunmaktadır. Formatlama işleminin tipine ve formatlamadan 
sonra hard diske yeni veri kaydedilip kaydedilmediğine bağlı olarak eski bilgileri kurtarma olasılığı 
vardır. Tipik bir hızlı formatlama esnasında sadece harddiskin üzerindeki dosya tablosu yenilenir. 
Hızlı formatlama sonrasında harddisk üzerindeki eski bilgiler silinmiş gibi görünse de, özel yazılım 
uygulamaları  sayesinde  kurtarılma  şansı  vardır.  Ancak  bunun  için  harddisk  üzerinde  hızlı 
formatlamadan sonra hiç bir dosya işlemi yapılmamış olması gereklidir. Hızlı formatlama sonrası 
gerçekleşen dosya işlemleri eski bilgilerin saklandığı kayıtların üstüne yazılacağından, tekrar eski 
bilgiye ulaşma şansı büyük ölçüde kaybolur. Normal formatlama esnasında ise diskin üzerindeki 
bütün bilgiler büyük ölçüde silinir.

Windows  NT dosya  sisteminde  (NTFS)  her  formatlama  işlemi  (hızlı  veya  normal)  MFT 
(Master  File  Table,  (ana  dosya  tablosu))  dosyasının  yeniden yaratılmasına  neden olur.  Yeniden 
yaratılan MFT dosyasının kaydı yine MFT dosyası içinde $MFT olarak gözükür. Hem (SISTEM 
(C:)  disk  bölümündeki,  hem  de  DATA  (D:)  disk  bölümündeki  $MFT  dosyalarının  en  son 
oluşturulma  tarihleri  01.01.2001  5:05  (UTC)  olarak  gözükmektedir.  Bu  nedenle,  her  iki  disk 
bölümünün en son formatlanma tarihinin ve saatinin aynı olduğu düşünülmektedir.

01.01.01  tarihinin,  güncel  zaman  olmayıp,  işletim  sistemi  tarihi  ayarlanmadığı  takdirde, 
anakart fabrika ayarı ile atanan bir tarih olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla, gerçek formatlama 
tarihlerine erişmek mümkün değildir. 

Bir  hard  diskte  formatlama  yapmak  ve  işletim  sistemi  kurmak  iki  farklı  işlemdir.  Bir 
formatlama sırasında harddiskteki dosya kayıt bilgileri temizlenir ve disk yeni bir işletim sistemi 
kurulumuna hazır hale getirilir. İşletim sistemi kurulumu, formatlamadan çok sonra yapılabileceği 
gibi, hemen sonrasında da gerçekleştirilebilir.

EK  1.  HD5  Zaman  Analizi  dokümanında  açıklandığı  üzere  SİSTEM  (C:)  bölümünde 
Windows XP işletim sistemi, kurulumu esnasında ayarlanmış olan işletim sistemi saatinin güncel 
olduğu varsayılırsa, en son olarak 09.04.2008 tarihinde kurulmuştur.

Yukarıdaki  bulgular  birleştirildiğinde,  her  iki  disk  bölümünün  de  en  son 
formatlanmasının 09.04.2008 tarihi veya öncesinde aynı anda yapıldığı görülmektedir.

Formatlamadan sonra eski bilgilerin görülmesi veya kurtarılması:  Yukarıda belirtildiği 
gibi  formatlama  işleminin  tipine  ve  formatlamadan  sonra  hard  diske  yeni  veri  kaydedilip 
kaydedilmediğine bağlı olarak eski bilgilerin kurtarılma olasılığı vardır. Tipik bir hızlı formatlama 
esnasında sadece hard diskin üzerindeki dosya tablosu yenilendiğinden, hızlı formatlamadan sonra 
hiç  bir  dosya  işlemi  yapılmamış  olduğu takdirde  özel  yazılım uygulamaları  sayesinde  verilerin 
kurtarılma  şansı  vardır.  Normal  formatlama  sonrasında  ise  diskin  üzerindeki  verilerin 
kurtarılabilmesi oldukça zorlaşır.

Free Undelete, Glary Undelete ve Undelete 360 veri kurtarma yazılımları ile 5 nolu harddisk 
üzerinde yapılan incelemede DATA (D:) sürücüsünde tek silinmiş dosya olan bootex.log’un izine 
rastlanmıştır.  Bootex.log,  chkdsk.exe  disk  hata  denetimi  programı  tarafından  otomatik  olarak 
yaratılan  bir  dosyadır.  SİSTEM  (C:)  sürücüsünde  ise  toplam  1854  adet  silinmiş  dosya  izine 
rastlanmıştır. Bunlardan 110 adedi uygulamalara ait olup, 2’si bitmap, 4’ü html, 422si XML, 114’ü 
kurulum, 45’i text, 15’i MS Word ve 1522’si diğer sistem dosyalarıdır.  Bu dosyalar formatlama 
nedeniyle  silinen  dosyalar  değil,  formatlama  sonrası  bilgisayarın  kullanımı  sırasında  silinen 
dosyalardır.15 Word dosyası 26.01.2009 ile 27.07.2009  tarihleri arasında yaratılmıştır. Bunların 9’u 
MS Word kullanıcı dosyası olup aşağıda listelenmiştir. Listede * ile işaretlenen 3 dosya MS Word 
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ile açılabilmiştir.

Otomatik Kurtarma kaydýÝhbar Mektubu Denizaltý2.asd
Dc12.doc
Köpek Balýðý Karaciðer Yaðý.doc
Baþemir 598 TASLAK------.doc *
EK A B 598 ------.doc *
598 Bilgi.doc
598 Görev1.doc
598 Kriter.doc *
~$Per.Mev.doc

Yaptığımız  çalışmalarda  5  nolu  harddisk’ten  formatlama  öncesine  ait  başka  bir  veri 
kurtarılamamıştır.

Suça  konu belgelerin  diskteki  yeri:  Suça  konu  belgeler  sabit  diskin  sadece  DATA (D:) 
bölümünde görülmüştür.

Hard  diskin  D  ve  C  sürücülerinden  sadece  birinin  formatlanmasının  mümkün  olup 
olmadığı:  Formatlama sadece bir  disk bölümü (volume,  partition)  üzerinde yapılabilir.  Örneğin 
delil  olarak  sunulan  5  nolu  harddiskin  SİSTEM  (C:)  ve  DATA (D:)  olmak  üzere  ayrı  ayrı 
formatlanabilen iki bölümü bulunmaktadır. Dolayısıyla iki ayrı bölüm üzerinde formatlama işlemi 
gerçekleştirilebilir. Ancak teknik incelemelerimize göre, 5 nolu harddiskin her iki disk bölümünün 
de formatlanması 09.04.2008 tarihi veya öncesinde aynı anda yapılmıştır.

SORU 8: Hakan Büyük’ün evinde yapılan aramada ele geçirilen USB de silinmiş belge 
bulunup bulunmadığı, silinmiş belgelerin geri getirme imkanı olup olmadığı, var ise bu işlem 
yapılarak bu USB de suç konusunu oluşturan belgeler dışında sanık Hakan Büyük’le ilgili  
şahsi belgelerin bulunup bulunmadığının tesbiti

CEVAP 8:  Hakan Büyük’ün evinde yapılan aramada ele geçirilen USB’de Free Undelete, 
Glary  Undelete  ve  Undelete  360  veri  kurtarma  yazılımları  ile  yapılan  incelemeler  neticesinde 
silinmiş belge tespit edilememiştir.

SORU 9: Sadece Meta Data üzerinden yapılan incelemede bu CD lerdeki dosyaların 
gerçek yazarlarının üstverilerdeki gerçek kişiler olduğu sonucuna varılabilmesi için yeterli 
olup olmadığı

CEVAP 9:  CD’lerdeki dosyaların gerçek yazarlarının üstverilerde adı geçen kişiler olduğu 
sonucuna varılabilmesi için öncelikle CD’ler adli bilişim kurallarına uygun olarak ele geçirilmiş 
olmalıdır. Varsa, CD’nin üzerindeki el yazıları, parmak izleri CD’nin gerçek kişiye ait olduğuna dair 
kanıt olabilir. Ancak bu durum CD’nin içeriğinin o kişi tarafından oluşturulduğunu kanıtlamaz. 

CD’leri, içeriklerini oluşturan CD yazıcısıyla ilişkilendirmek, CD üzerinde böyle bir ortam 
tanımlayıcı  bilgisi  olmadığı  için,  imkansızdır.  Dolayısıyla  CD’leri  CD  yazıcının  bulunduğu 
bilgisayara bağlı veya bağlanan, orijinal dosyaların bulunduğu “kaynak veri depolama aygıtı” ile 
ilişkilendirmek gereklidir. Şüpheli bir kaynak veri depolama aygıtı varsa, CD ve şüpheli kaynak 
veri depolama aygıtının üzerindeki belgelerin içerikleri ve üstverileri karşılaştırılabilir. Bir dosya 
için %100 benzerlik saptandığında, dosyanın şüpheli veri depolama aygıtından sözkonusu CD’ye 
aktarılarak  yazıldığı  düşünülebilir.  Bunun  için  şüpheli  “kaynak  veri  depolama  aygıtı”nın  bağlı 
olduğu/bağlandığı bilgisayarın sistem dosyalarındaki CD yakma (yazma) kalıntılarına bakılabilir.

Ayrıca,  kaynak veri  depolama aygıtının bağlandığı  veya  bağlı  olduğu bilgisayar,  CD’lerin 
ortam  tanımlayıcı  bilgilerindeki  yazdırılma  tarihleri  ve  içlerindeki  dosyaların  son  değiştirilme 
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tarihleri, ve de üstverilerde adı geçen kişilerin ilişkisinin kanıtlanması gereklidir. Bunun için zaman 
damgalı  bina/oda  giriş-çıkış  kayıtları,  zaman  damgalı  kamera  kayıtları,  zaman damgalı  iletişim 
kayıtları  gibi  ek  bilgilerin  kullanılması  ve  üst  verilerde  adı  geçen  kişilerin  benzerlik  saptanan 
belgelere  sözkonusu  tarihlerde  erişim  imkânlarının  ve  erişim  haklarının  olup  olmadığının  da 
belirlenmesi de gereklidir. 

Yukarıda  bahsedilen,  CD ile  kaynak  veri  depolama  aygıtı  ilişkilendirilmesi  ve  dosyaların 
üstverilerinde  yer  alan  tarihlerde  üstverilerinde  yer  alan  kişi  isimleri  ile  kaynak veri  depolama 
aygıtının bağlı olduğu, bağlandığı bilgisayarın ilişkilendirilmesi yapılmadığı takdirde üstverilerdeki 
kişi isimlerinin gerçek kişiler olduğu sonucuna varılamaz.

Yukarıdaki ilişkilendirmelerin yapılmadığı durumlarda, sadece Meta Data üzerinden yapılan 
incelemeler,  bu  CD  lerdeki  dosyaların  gerçek  yazarlarının  üstverilerdeki  gerçek  kişiler  olduğu 
sonucuna varılabilmesi için yeterli değildir. Çünkü söz konusu dosyaların CD’lere yazılmadan önce 
sistem saati  ve  kullanıcı  isimleri  istenildiği  gibi  ayarlanmış  bir  bilgisayarda  istenen  üstverilere 
(kullanıcı  adı,  zaman  bilgileri)  sahip  olacak  şekilde  hazırlanmış  olması  ya  da  belgelerin 
üstverilerinin CD’lere yazılmadan önce istendiği gibi değiştirilmiş olması mümkündür.

SORU  10:Dosyada  mevcut  inceleme  raporlarında  dokümanlarının  %30’nun  yazıya 
gönderilme  tarihlerinin  dosyaların  oluşturulma  tarihlerinden  önce  tarihleri  içerdiğinin 
belirtildiği, bunun dijital verilerin sonradan oluşturulduğu anlamına gelip gelmeyeceği

CEVAP  10:  Dosyada  mevcut  inceleme  raporlarında  Microsoft  Word  programıyla 
oluşturulmuş  dokümanların  yazıcıya  gönderilme  tarihlerinden  söz  edilmektedir.  Bu  tür 
dokümanlarda  iki  farklı  oluşturulma  tarihi  tutulur:  1)  İşletim  sistemi  tarafından  tutulan  sistem 
oluşturulma tarihi, 2) Word programı tarafından tutulan uygulama oluşturulma tarihi. Bu iki tarih 
farklı şekillerde atandığından aynı doküman için farklı değerler gösterebilirler.

Dokümanların yazıcıya  gönderilme tarihleri,  hem sistem oluşturulma tarihlerinden hem de 
uygulama  oluşturulma  tarihlerinden  önceki  tarihleri  gösterebilir.  Her  iki  durum  da  aşağıda 
açıklandığı gibi olağandır ve dijital verilerin sonradan oluşturulduğu anlamına gelmez.

Bir  dijital  dokümanın  yazıcıya  gönderilme  tarihinin  oluşturulma  tarihinden  önce  olmasını 
sağlayan durumlar:

a) Bir dijital doküman yazıcıya gönderildikten sonra kayıt (save) edilirse, yazdırma işleminin 
yapıldığı bilgisayarın sistem saati yazıcıya gönderilme saati olarak kayıt edilir. Bu doküman daha 
sonra kopyalandığı (copy) zaman yeni oluşan dokümanın sistem oluşturulma tarihi, kopyalamanın 
yapıldığı  (yeni)  tarih  olur.  Yeni  oluşan  dokümanın  yazıcıya  gönderme  tarihi  ise  orijinal 
dokümandaki  (daha  eski)  yazıcıya  gönderme  tarihine  eşitlenir.  Bu  durumda  belgenin  yazıcıya 
gönderilme  tarihi  sistem  oluşturulma  tarihinden  daha  önce  görünür.  Kopyalama  ile  belgenin 
içindeki  uygulama oluşturulma  tarihi  değişmediği  için  bu  senaryoda yazıcıya  gönderilme tarihi 
belgenin içindeki oluşturulma tarihinden daha öncesini göstermez.

b) Bir dijital doküman yazıcıya gönderildikten sonra kayıt (save) edilirse, yazdırma işleminin 
yapıldığı bilgisayarın sistem saati yazıcıya gönderilme saati olarak kayıt edilir. Bu doküman daha 
sonra “farklı kaydet” (save as) işlemi ile farklı bir isimde kayıt edilirse, yeni oluşan dokümanın hem 
sistem oluşturulma tarihi hem de uygulama oluşturulma tarihi kayıt işleminin yapıldığı (yeni) tarih 
olur.  Yeni  oluşan  dokümanın  yazıcıya  gönderilme  tarihi  ise  orijinal  dokümandaki  (daha  eski) 
yazıcıya gönderilme tarihine eşitlenir. Bu durumda belgenin yazıcıya gönderilme tarihi hem sistem 
oluşturulma tarihinden hem de belgedeki uygulama oluşturulma tarihinden daha önce görünür.

SORU 11: CD’ye kayıt yapılırken bilgisayarın tarih ayarları ile oynanarak eski tarihli 
CD elde etmenin mümkün olup olmadığı

CEVAP 11:  CD yazıcı programlar, yazma esnasında CD üzerine kayıt edilen tarih ve saati, 
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bağlı bulundukları bilgisayarın işletim sisteminin kullandığı tarih ve saati referans alarak belirlerler. 
Bir  bilgisayarın işletim sisteminin kullandığı  tarih  ve saat  ise  ister  işletim sisteminin kurulumu 
aşamasında  ister  de  sonradan  kullanıcı  arayüzü  üzerinden  kolaylıkla  istenilen  tarih  ve  saate 
ayarlanabilir.  Dolayısıyla  CD  yazıcının  bulunduğu  bilgisayarın  tarih  ve  saat  ayarları  kullanıcı 
arayüzü üzerinden istenildiği gibi belirlenerek veya değiştirilerek eski tarihli CD elde edilebilir.

SORU 12: Sanık Ali Yasin Türker’in talebi doğrultusunda, 5 nolu harddiskte 28.07.2009 
tarihinden sonra aktarılmış dosya bulunup bulunmadığı, var ise bu dosyaların hangisi olduğu

CEVAP 12: Tarafımızdan  5  nolu  harddiskin  (HD5)  imajı  üzerinde  yapılan  incelemede 
SİSTEM  (C:)  ve  DATA (D:)  bölümlerinin  $MFT  (Master  File  Table)  ve  $LogFile  dosyaları 
Sleuthkit Autopsy yazılımı ile ayrıştırılmıştır.  $MFT’nin içindeki dosya kayıtlarının analyzeMFT 
yazılımı ile excel .csv çalışma sayfasına, $LogFile içindeki olay kayıtlarının ise NTFSLogTracker 
yazılımı  ile  sqlite  veritabanına  dökümleri  yapılmıştır.  Bulguların  sağlamasını  yapmak  için  aynı 
sistem  dosyaları  Mft2Csv  (https://github.com/jschicht/Mft2Csv) ve  LogFileParser 
(https://github.com/jschicht/LogFileParser) araçları ile de ayrıştırılmış ve incelenmiştir.

$MFT  dosyası  ait  olduğu  bölümde  var  olan  her  dosya  (file)  ve  klasörle  (folder)  ilgili 
üstverileri ve tekil bir kayıt numarasını tutar. $LogFile ‘daki yeni kayıtlar ise her zaman dosyanın 
son  kısmına  eklenirken,  yer  açmak  için  dosyanın  baş  kısmındaki  kayıtlar  ve  dosyanın  ara 
kısımlarındaki bazı kayıtlar silinir. $LogFile dosyasında dosya/klasör hareketleri yapıldıkları sırayla 
numaralandırılır.  Bu  numaraya  LSN  (Log  Sequence  Number)  adı  verilir.  $LogFile  dosyaları 
üzerinde yapılan incelemelerde kayıtlar LSN’e göre küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır. Soruda 
sorulan  tarihten  sonra  hangi  kayıtların  $LogFile  dosyasına  eklendiği  ve  hangi  dosyaların  diske 
eklendiğine dair bilgi bu LSN’e göre sıralı$LogFile dosyası üzerinden elde edilmiştir. 

HD5’in işletim sisteminin bulunduğu SISTEM (C:) bölümüne ait $LogFile’da görülen en geç 
(son) dosya/klasör hareket kaydı 28.7.2009 tarihi ve 11:09:34 (UTC+2,Yaz) saatindedir. Bu bilgiden 
yola çıkılarak diskin SISTEM (C:) bölümünün ve işletim sisteminin son olarak 28.7.2009 11:09 
(UTC+2,Yaz) tarihinde kullanıldığı, bu tarihten sonra da diskin SISTEM (C:)bölümüne erişilmediği 
ve işletim sisteminin de çalıştırılmadığı anlaşılmaktadır. 

HD5’in  DATA  (D:)  bölümüne  ait  $LogFile  incelendiğinde  ise,  sistemle  ilgili 
klasörler/dosyalar üzerindeki son değişimlerin 2618902577 LSN nolu INFO2 dosyası üzerindeki 
değişim(ler) ve 2618905101 LSN nolu change.log dosyası üzerindeki değişim(ler) olduğu, ve bu 
son değişimlerin tarih ve zaman bilgisinin 28.7.2009 11:09 olduğu belirlenmiştir. Bu tarih ve zaman 
bilgisi SISTEM (C:) bölümündeki işletim sisteminin devre dışı kaldığı tarih ile uyumludur. Ancak 
diskin DATA (D:) bölümündeki klasör/dosya hareketleri 2618902577 olarak görülen LSN değişim 
kaydından sonra da devam etmektedir. Bundan sonra DATA (D:) bölümünde gerçekleşen dosya ve 
klasör hareketlerinin HD5’teki Windows işletim sistemi yerine başka bir işletim sisteminin kontrolü 
altında yapılmış olduğu görüşündeyiz.

HD5’in  DATA  (D:)  bölümüne  ait  $LogFile  dosyasının  içindeki  kayıtların  incelenmesi 
sonrasında diskin  son kullanım tarihi  olarak belirtilen 28.07.2009 tarihine  kadar  olan  kayıtların 
erişim tarihlerinin düzenli  olarak artış  gösterdiği  gözlemlenmiştir.  Ancak $LogFile  dosyasındaki 
LSN:  2618905101  numaralı  kayıttan  sonra  kayıtlardaki  erişim  tarihlerinde  önce  ileriye  dönük 
(birkaç  senelik)  atlamalar  (18.08.2004,11.12.2005,20.03.2007,  03.10.2008,15.07.2009)  meydana 
gelmekte sonra da geriye gitme (18.08.2004) gözlemlenmektedir. Bu davranışa uymayan kayıtlar 
virüs  içeren  dosyalar  olan  Vcdcut.exe  ve  r6r.exe’ye  ait  kayıtlardır.  Ayrıca  şu  klasörlerin  son 
değiştirilme tarihlerinin oluşturulma tarihlerinden öncesini işaret ettiği görülmektedir:“\İKK\2009 
SEÇİM  \07  SEÇİMLER”,  “\İKK\2009  SEÇİM”,  \GÖREV  ANALİZ  ,  “\İKK\”, 
“:\İKK\GENKURBSKTAKDİMİ”, “:\İKK\2004”. 

Bu bulguların ışığı  altında,  HD5’in SISTEM (C:) bölümündeki  işletim sistemi 28.07.2009 
günü  saat  11:09’da  devre  dışı  kaldıktan  sonra,  harddisk  tarih  ve  saat  ayarları  güncel  olmayan 
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(gerçek takvim tarihini yansıtmayan) bir bilgisayara (veya peş peşe farklı bilgisayarlara) takılıyken 
altı  farklı  tarihte  (18.08.2004,  11.12.2005,  20.03.2007,  03.10.2008,  15.07.2009  ve  08.04.2004) 
görünecek  biçimde  DATA  (D:)  bölümüne  toplam  944  dosyanın  başka  bir  kaynaktan  (disk, 
CD/DVD, flash bellek) kopyalandığı belirlenmiştir. Bu kopyalamalar sırasında diskte 114 adet yeni 
klasör  oluşmuştur.  Bu  dosya  ve  klasörlerin  tam  listesi  ait  oldukları  zaman  bölgelerine  göre 
sınıflandırılarak EK 2’de verilmiştir.

Yapılan incelemede, HD5’in SISTEM (C:) bölümündeki Windows işletim sistemi 28.07.2009 
tarihinde devre dışı kaldıktan sonra $LogFile dosyasına göre DATA (D:) bölümünde oluşturulan 
tüm dosyaların  ilk  kez  kopyalanarak  oluşturuldukları  anlaşılmıştır.  Kopyalanan  tüm dosyaların 
diske  kopyalanma  zamanları  (Date  Created)  ile  son  erişim  zamanları  (Date  Accessed)  aynıdır. 
Ayrıca son değiştirilme (Date Modified) zamanları da oluşturma/kopyalama zamanlarına ya eşittir 
ya da bu zamandan öncesidir. Bu veriden EK 2’de verilen 944 dosyanın diske sadece kopyalandığı 
ve daha sonra bu dosyalara erişilmediği anlaşılmaktadır.

Aynı  inceleme  klasörler  üzerinde  yapıldığında  şu  sonuca  varılmıştır.  5  nolu  harddiskin 
SISTEM (C:) bölümündeki Windows işletim sistemi 28.07.2009 tarihinde devre dışı kaldıktan sonra 
$LogFile dosyasına göre DATA (D:) bölümünde 114 yeni klasör oluşmuştur. Bu klasörlerin aşağıda 
adı verilen iki tanesi ilk defa “New Folder” adı ile HD5’te oluşturulmuşlardır. (Not: “New Folder” 
İngilizce  dili  kullanılan  Windows  işletim  sisteminin  yeni  yaratılan  bir  klasöre  verdiği  standart 
isimdir.) Daha sonra bu klasörlerin isimleri değiştirilmiş ve içlerine dosyalar ve diğer alt klasörler 
kopyalanmıştır.

Şu iki klasör ilk kez oluşturulmuştur: :\İKK\GENKURBSKTAKDİMİ\rk ve:\İKK\2004.
Diğer 112 klasör ise kopyalama yoluyla oluşturulmuştur.

SORU 13: Tüm sanıklar ve müdafiilerince dijital verilerle ilgili olarak dosyaya sunulan 
dilekçelerde belritilen dijital verilere ilişkin açıklanması istenen hususlar konusunda rapor 
düzenlemelerinin istenilmesine

CEVAP 13:
Tüm  sanık  ve  müdafilerince  sorulan  sorular  (2.Bölüm)  raporumuzun  aşağıdaki  ilgili 

bölümlerinde yanıtlanmıştır. 

2.A. GENEL SORULAR
2.B.  GAZETECİ  TARAFINDAN  TESLİM  EDİLEN  CD  VE  DVD’LERLE  İLGİLİ 

SORULAR
2.C. ESKİŞEHİR’DE EL KONULAN FLASH BELLEK İLE İLGİLİ SORULAR
2.D. 5 NUMARALI HARD DİSK İLE İLGİLİ SORULAR
2.E. UZMANLAR TARAFINDAN VERİLEN MÜTALAALARA İLİŞKİN SORULAR

2.SANIK MÜDAFİLERİNİN SORULARININ YANITLARI

A.GENEL SORULAR

Sanık müdafilerinden gelen sorular İlgi 3’de yer almaktadır. Her sorunun cevabı bu bölümde 
detaylı olarak tarafınıza sunulmuştur. 

A1.  TÜBİTAK  tarafından  yapılan  değerlendirmeler  teknik  olarak  doğrudur.  Doküman 
üstverilerinde geçen zaman bilgisi,  kayıt  işleminin yapıldığı  andaki  işletim sisteminin  zamanını 
yansıtmaktadır.  İşletim sisteminin  zamanı  ise  kolaylıkla  istenilen  tarih  ve  zamana ayarlanabilir,  
değiştirilebilir.  Bir  dosyanın  üstverisindeki  kullanıcı  adı  ise  kendi  başına  gerçek  kişi  ile 
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ilişkilendirilemez.  Gerçek  kişinin  doğrulanması  için  dosyanın  üstverisinin  dışında  da  bulgulara 
gerek vardır; örneğin kullanıcı isminin belirlendiği bilgisayarın bulunduğu ortama ilişkin giriş/çıkış, 
kamera, iletişim kayıtları, kullanıcı isminin belirlendiği CD harddisk gibi veri depolama aygıtları 
üzerindeki  imza  ve  parmak  izleri  gibi.  Bu  destekleyici  unsurlar  Tümgeneral  Mehmet  Daysal 
başkanlığındaki 1. Ordu Askeri Savcılığı’nın görevlendirdiği bilirkişi heyetinin 28.06.2010 tarihli 
raporunda ve TÜBİTAK’ta görevli bilirkişiler Burak Bayoğlu, Ünal Tatar, Yılmaz Çatalkaya’nın 
16.06.2010 tarihli raporunda da sıralanmaktadır.

Belgenin nitelikli elektronik sertifika ile imzalanmış olması ise kullanıcı ismi ile gerçek kişi 
arasındaki ilişkinin sağlam bir şekilde tespit edilmesine yarar. Ancak dava kapsamındaki dosyalarda 
nitelikli elektronik sertifika içeren imzalar olmadığı anlaşılmaktadır.

A2.  Dijital  belge ile ilgili  görüş: Dava konusu dosyaların Windows işletim sistemi altında 
çalışan  kişisel  bilgisayarlarda  (personal  computer  –PC)  Microsoft  Office  programları  ile 
oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Örneğin 5 numaralı hard diskin Windows XP işletim sistemi altında 
çalışan  bir  bilgisayara  bağlı  olarak  kullanıldığı  görülmüştür.  Gerek  kişisel  bilgisayarların 
donanımları  gerekse  Microsoft’un  Windows  XP  ve  Office  yazılımları  yüksek  güvenlik 
yeteneklerine sahip değillerdir.  Bu tür yazılımlara sahip uygun bir bilgisayar hazırlanarak ve bu 
bilgisayarın sistem zamanı ve üzerindeki kullanıcıların isimleri istenildiği gibi ayarlanarak istenen 
üstverilere (kullanıcı adı, zaman bilgileri) sahip dosyalar ve klasörler yaratmak mümkündür. Ayrıca 
dosya ve klasörlerin üstverilerini sonradan değiştirmek de mümkündür. Bu değişiklik uygun şekilde 
yapıldığında  bunu  anlamak  da  mümkün  olmayabilir.  Dosyalar  elektronik  imza  ile 
imzalanmadığında sadece üstverilerine bakılarak bu dosyaların hangi gerçek kişiye ait olduğunu 
belirlemek  de  mümkün  değildir.  DolayısıylaSadece  diskteki  teknik  verilerden  yola  çıkarak 
Windows  XP altında  çalışan  kişisel  bir  bilgisayarda  hazırlanmış  dokümanların  gerçekte  hangi 
tarihte ve kim tarafından yaratıldığını kesin olarak söylemek mümkün değildir. Bu konuda diğer 
akademisyenlerin görüş ve düşüncelerine katılıyoruz.

Mevcut dijital dosyalardan elde edilen teknik veriler bilimsel yöntemlerle değerlendirildiğinde 
ortaya  çıkartılabilecek  somut  sonuçlar  sınırlıdır.  Teknik  verilerden  çıkartılabilmesi  mümkün 
olanbütün  somut  sonuçlar  (örneğin  $LogFile  dosyasındaki  LSN-zaman  uyumsuzlukları) 
raporumuzda yer almaktadır. Daha ayrıntılı ve geniş kapsamlı sonuçlar elde edebilmek için hard 
disk, CD, DVD, flash bellek gibi benzer sayısal veriler taşıyan ortamların dışında elde edilen başka 
delil ve bulguların da incelenmesi gereklidir.

El koyma koşulları ile ilgili görüş: Dijital bir belgenin içeriği (içindeki bilgiler ve üstverileri) 
suç  şüphesi  ile  el  koyma  işlemi  öncesinde  virüs  gibi  zararlı  yazılımlar  veya  öncesinde  veya 
sonrasında başka insani etmenler ile bozulmuş, değiştirilmiş olabilir. El konulan dijital malzemenin 
hem orijinallerinin hem de imajlarının hash değerlerinin çıkartılması ve bunların eşit olduğunun 
görülmesi  gerekir.  Ayrıca,  el  koyma  işlemi  sırasında  ait  olduğu  kişi  tarafından  onaylanmış  bir 
örneğinin ait olduğu kişiye bırakılması gerekir. Bu koşulların sağlanmaması durumunda sonradan, 
alınan örneğin içeriğinin gerçeğe uygun olup olmadığına dair şüpheler oluşabilir. Bu konuda diğer 
akademisyenlerin görüş ve düşüncelerine katılıyoruz.

Zararlı  yazılımlarla  ilgili  görüş:  Zararlı  yazılımlar  (virüsler,  truva  atları,  solucanlar)  bir 
bilgisayarda tüm erişim haklarına sahip olarak çalışabilen programlardır.  Bu nedenle yetkili  bir 
kullanıcının  yapabileceği  tüm  işlemleri  yapmaları  mümkündür.  Örneğin;  dosya  yaratabilir, 
kopyalayabilir,değiştirebilir, uzak bir web sitesinden dosya indirebilir veya diğer zararlı yazılımların 
bilgisayara girmesini sağlayacak güvenlik açıkları yaratabilirler. Bu yazılımların Windows işletim 
sisteminde üstverilerin tutulduğu sistem dosyalarına erişmeleri ve burada değişiklik yapmaları da 
mümkündür.

A3.  Adli  bilişim  konusunda  uzmanlığımız  bulunmamasına  rağmen  genel  mantık  kuralları 
çerçevesinde bilgisayar ve bilgisayar kütüklerine (bir arada işlenen ve birbiri ile ilgili olan kayıtların 
tümü) el koyma ve teslim alma işlemleri esnasında sonradan doğrulanabilir bir şekilde sanık ve 
müdafiilerinin  onayladığı  yedekleme  işleminin  yapılmamış  olması,  imaj  alma  işlemlerinin 
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yapılmamış olması, hash (özet) değerlerinin çıkarılmamış olması, el koyma ve teslim alma işlemleri 
sonrasında bilgisayar ve bilgisayar kütüklerinin içindeki dijital delil olarak değerlendirilen dijital 
belgelerin içerik ve üstverilerinde her türlü değişikliğin yapılması olasılığını doğurur. Dolayısıyla 
bu belgeler dijital delil olma özelliklerini kaybederler.

El  koyma ve  teslim alma  işlemlerinden  sonra  çıkarılan  imajlar  ve  imajlar  üzerinden elde 
edilen  hash  değerleri  kendi  başlarına  bir  anlam  ifade  edemezler.  Dolayısıyla  dijital  belgelerin 
bulunduğu aygıt ve kayıt ortamlarının imaj kopyalarının ve orijinal hallerinin hash değerlerinin el 
koyma işlemi sırasında çıkarılmamış olması dijital belgelerde sonradan meydana gelebilecek,insan 
faktörüne dayalı,  bilinçli  veya  bilinçsiz  yapılan değişikliklerin  sezinlenemeyeceği  ve sahteciliğe 
dair ortaya çıkabilecek şüphelerin bertaraf edilemeyeceği anlamına gelir. 

El  koyma  ve  teslim  alma  işlemleri  esnasında  imajlarınve  hash  değerlerinin  çıkarılmış 
olması,imajları çıkarılan ve hash değerleri elde edilen dijital belgeler ve bilgisayar kütüklerinin ve 
bunlara ait üstveri ve ortam tanımlayıcı bilgilerinin bu işlemlerden önce gerçeği yansıtmayan bir 
şekilde düzenlenmemiş olduğu veya değiştirilmemiş olduğu anlamına gelmez.

A4.  Dijital  medyalarda ve dijital  dosyalarda el  konuldukları  tarihten sonra bir  değişikliğin 
meydana gelip gelmediğini saptamak için kullanılan adli bilişim yöntemi medyaların ve dosyaların 
orijinal (el koyma safhasında çıkarılmış) hash değerlerini incelenen kopyaların hash değerleri ile 
karşılaştırmaktır. 

Dijital  medyaların ve dijital  dosyaların el  konulduğu tarihte  hash değerleri  alınmamış  ise, 
incelenen  dosyaların  orijinal,  eklenti  ve  değişiklik  içermeyen  kopyalar  olduğundan  sadece  bu 
kopyalara  veya  bu  kopyaları  barındıran  imajlara  bakılarak  emin  olunamaz..  Bu  durumda, 
dosyalardaki  oluşturulma  ve  değiştirilme  tarihleri  ve  kullanıcı  aidiyetini  gösteren  üstverileri  el 
koyma işleminden sonra da rahatlıkla ve herhangi bir iz kalmadan değiştirilmiş olabilir..

A5.  Veri doğrulama amacı ile hash fonksiyonu kullanımı oldukça yaygın bir  uygulamadır. 
Girdi  verisinin  hash  değerini  hesaplayıp  bu  değerin,  önceden depolanmış,  orijinal  verinin  hash 
değerine  eşit  olup  olmadığını  saptamak  çok  kolay  olmakla  beraber  belli  bir  hash  değerini 
hedefleyerek  veriyi  oluşturmak  veya  hash  değerinde  değişikliğe  yol  açmayacak  şekilde  veriyi 
değiştirmek neredeyse imkânsızdır. Örneğin rastgele yaratılmışmesajların MDA-5 hash değerlerinin 
ilk 8.3 × 1017 mesajda çakışması olasılığı 1000’de 1’dir.

Orijinal  verinin  yedeklenmesi  değişikliklere  karşı  güvenliğinin  sağlanması  için  bir  diğer 
yöntemdir.

Kötü  niyetli  virüs  ve  bilgisayar  korsanlığı  saldırılarına  karşı  kullanılan  bir  veri  koruma 
yöntemi de donanım tabanlı mekanizmaların kullanılmasıdır. Veri kullanıcısına ait biyometrik veriyi 
veya  elektronik  imzayı  barındıran  bir  cihazın  kullanılması  ve  şifrenin  girilmesinden  oluşan  iki 
faktörlü erişim kontrolü yazılımsal saldırılara karşı etkin savunma sağlar. Veriye erişim hakları ve 
öncelikleri sadece bu iki faktörlü erişim kontrolü üzerinden düzenlenebilir.

Verinin güvenliğinin sağlanması  için eskiden beri  kullanılan  bir  başka yöntem ise verinin 
şifrelenmesidir. Şifrelenmiş verilerde içerik şifre çözülmeden görüntülenemez. Şifrenin çözülmesi 
için  bir  anahtara  gereksinim  vardır.  Anahtar  olmadan  şifrenin  çözülebilmesi  için,  kullanılan 
anahtarın boyutlarına ve şifreleme yönteminin yeteneklerine bağlı  olarak,  oldukça büyük teknik 
beceri ve hesaplama kaynaklarına gereksinim vardır.

Yukarıda bahsedilen yöntemlerden biri uygulanmadan saklanan verinin güvenilir olduğundan 
emin olunamaz.

A6. Gerçeği yansıtması beklenen dijital belgelerden dış dünya gerçekleri ile uyumlu ve tutarlı 
olmaları  beklenir.  Sadece  üstveri  (metadata)  bilgilerine  bakılıp,  bu  bilgilerdeki  kullanıcı  adı, 
oluşturulma ve değiştirilme tarihleri kullanılarak vargılara ulaşmak doğru değildir. Somut vargılar 
oluşturmak  için  bu  bilgilerle  uyuşan,  kamera  kayıtları  gibi,  dış  dünya  gerçeklerine 
gereksinimduyulur. Örneğin, bir bilgisayar hard disk dosyası üzerinde adı gözüken kişi ve kişinin 
dosyayı  oluşturduğu  gözüken  saatler,  kişinin  binaya  ve  bilgisayarın  bulunduğu  fiziksel  ortama 
girmek için kullandığı kart  kayıtları  ve girişini  görüntüleyen video kamera kayıtları  incelenerek 
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doğrulanabilir.

Ayrıca  dosyaların  üstveri  (metadata)  bilgileri,  dosyaların  içerikleri  ve  dosyayı  oluşturan 
yazılımların  tarihleri  ve  özellikleri  ile  teknik  olarak  uyumlu olmalıdır.  Örneğin,  bir  dokümanın 
içinde son oluşturulma tarihinden sonra o dokümanı oluşturan yazılımda kullanılmaya başlanılan bir 
yazı tipine rastlanması dokümandaki üstverinin doğruluğu hakkında şüphe uyandırır.

Ayrıca, bir belgenin üstverisi belge içeriği ile anlamsal olarak da uyumlu ve tutarlı olmalıdır. 
Örneğin belge üstverisinde belgeyi son değiştirme tarihinde değiştirdiği gözüken kişi o belgenin 
bulunduğu  bilgisayara  o  tarihte  erişemeyecek  bir  konumda  ise,  veya  yetkiye  sahip  değilse, 
üstverinin gerçekliğinden şüphe duyulabilir.

A7.  Üstverideki  son  kayıt  tarihi  kayıdın  yapıldığı  bilgisayar  sisteminin  zamanı  referans 
alınarak oluşturulur. Bu zaman ise kullanıcı tarafından rahatlıkla, gerçek tarihi yansıtmayacak ve 
kullanıcının istediği tarihi  gösterecek şekilde belirlenebilir.  Dolayısıyla a) da belirtilen doküman 
gerçekte 2005 yılı ve sonrasında son kere kayıt edilirken üstveri son kayıt tarihi (date modified) 
2003  ve  öncesi  olarak  gözükebilir.  Üstveri  tarihleri  dosya  içerikleri  ile  çelişiyorsa,  son  kaydın 
yapıldığı bilgisayarın işletim sisteminin saatinin gerçek saati göstermediği veya son kayıt esnasında 
bilgisayarın  işletim  sisteminin  saatinin  gerçek  saatigöstermesine  rağmen  sonradan  üstverilerde 
çeşitli yazılımlar kullanılarak değişiklikler yapıldığı, ve dolayısıyla dosyayı taşıyan kütüğün tarihsel 
tutarlılığa sahip olmadığı sonucuna ulaşılabilir. 

A8. Önceki soru A5’in cevabında belirtildiği gibi sayısal  veri  depolanmış aygıtların ya da 
kayıt ortamlarının imaj kopyalarının (girdi verisi) hash değeri önceden depolanmış, aygıtların ya da 
kayıt ortamlarının orijinal hallerinin hash değerine eşit ise veri oldukça güvenilirdir. Bu eşitliğin 
olmadığı ((b) şıkkı) ya da aygıtların ya da kayıt ortamlarının orijinal hallerinin hash değerlerinin 
bulunmadığı ((a) şıkkı) durumlarda sayısal verinin güvenilir olduğu söylenemez. Eşitliğin olduğu 
(c) şıkkındaki durum sayısal veri depolanmış aygıtların ya da kayıt ortamlarının imaj kopyalarının 
sağlıklı olduğu ve el konulan sayısal varlıklarla aynı içeriğe ve üstveriye sahip olduğuna işaret eder.

A9.  Soruda  bahsedildiği  gibi,  Kasım  2005’tebeta  sürümleri  test  edilmeye  başlanılan  MS 
Office 2007 yazılımlarında bulunan Calibri ve Cambria yazı tipleri,  incelemiş olduğumuz ortam 
tanımlayıcı bilgilerine göre 2003 yılında yazıldığı gözüken 11 ve 17 nolu CD’lerin içindeki 2002 
veya 2003 yılı  son kayıt  (değiştirilme)tarihlerine sahip MS Office dokümanlarında saptanmıştır. 
Belli  bir  yazı  tipini  içeren  bir  dokümanın  son  kayıt  tarihi,  odokümanı  o  yazı  tipi  ile 
ıoluşturabileceken  eski  yazılım  sürümünündeneme  amaçlı  test  edilmeye  başlandığı  tarihden 
öncesine ait olamayacağı için,bu MS Office dosyalarının üstverilerindeki son kayıt tarihleri gerçeği 
yansıtmamaktadır. Belli bir yazı tipini içeren bir dokümana sahip bir CD’nin gerçekyazılma tarihi, o 
dokümanı o yazı tipi ile oluşturabilecek en eski yazılım sürümünün deneme amaçlı test edilmeye 
başlandığı tarihden öncesine ait olamayacağı için, 11 ve 17 nolu CD lerin ortam tanımlayıcısında 
gözüken yazılma tarihleri de (2003) gerçeği yansıtmamaktadır.

A10. Microsoft Office 2000 veya daha eski sürüm Microsoft Office kullanılarak hazırlanmış 
bir  Microsoft  Office  dosyasının  Microsoft  Office  2007 kullanılarak  açılması  ve  hiç  bir  şekilde 
kaydedilmemesi  durumunda,  Microsoft  Office  2007’ye  özgü  unsurların  (Calibri,  Cambria  yazı 
tipleri, Office Open XML (ECMA-376 etiketleri) söz konusu Microsoft Office dosyasına otomatik 
olarak  kaydedilmesi  mümkün  değildir.  Böyle  bir  Microsoft  Office  yazılım  özelliği  adı  geçen 
sürümlerde bulunmamaktadır.

A11.Microsoft Office Suite yazılımlarından (Word, Excel, Powerpoint) biriyle ve Microsoft 
Office  2007  sürümünden  önceki  bir  sürümle  (Örneğin  Microsoft  Office  2000)  2003  yılında 
oluşturulmuş olan bir dosya, Microsoft Office 2007 sürümüyle açılıp, içeriği okunup, üzerinde hiç 
bir değişiklik yapılmadan, kaydedilmeden kapatıldığında (otomatik kayıt seçeneği de kapalıyken) 
dosyada herhangi bir değişiklik oluşmaz. 

(Veri  saklamada kullanılan aygıtın (CD veya harddisk) üzerindeki dosyada meydana gelen 
herhangi bir değişiklik (Calibri, Cambria yazı tipleri, Office Open XML (ECMA-376) etiketlerinin 
dosyaya  eklenmesi  gibi)  dosyanın  üstverilerindeki  son  kayıt  (değiştirilme)  tarihinin  Microsoft 
        E-İmzalıdır           E-İmzalıdır            E-İmzalıdır               E-İmzalıdır 



T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2014/188 Esas - 
2015/143
Office 2007’nin kullanıldığı bilgisayar sisteminin referans saatine eşitlenerek değişmesine neden 
olacaktır.)

A12. Otomatik kayıt seçeneği kapalıyken, bir önceki sorudaki olay zinciri sırasında (açma- 
okuma – kapama – kaydetmeme),

a)Microsoft Office 2007 ile açılan 2003 yılında kaydedilmiş bu dosyanın sanki 2007 yılında 
hazırlanmış  ve  yazılmış  gibi  ekranda görünmesi  ve  yazıcıda  basılması  mümkündür.  Eğer  2003 
yılında kaydedilirken kullanılan bazı yazı tipleri Microsoft Office 2007 sürümünde eksikse bu yazı 
tiplerine en yakın yazı tipleri ekranda gösterilme ve yazıcıda basılma esnalarında kullanılabilir.

b)Ancak kayıt etme işlemi gerçekleşmediğinden bu dosyanın bir ikili dosya görüntüleyicisi 
(hex editor) kullanılarak sayısal incelemesi yapıldığında Microsoft Office 2007’ye özgü unsurlar 
gözükmeyecektir.

A13.  Cevap  A12  a)  da  belirtildiği  gibi  “dönüştürerek  açma”  şu  akış  sırasıyla  meydana 
gelebilir. Diskten 2003 yılına ait veri uçucu yaz/oku belleğe (RAM) okunur. Ekran veya yazıcıda 
görselleştirme amacıyla gerekli yazı tipi yerine yerleştirme işlemleri uçucu bellekteki veri üzerinde 
gerçekleştirilir. Bu şekilde dönüştürülmüş veri ekrana yansıtılır veya yazıcıya gönderilir. Fakat bir 
kaydetme  işlemi  gerçekleştirilmediği  takdirde  kesinlikle  disk  üzerindeki  veride  bir  değişiklik 
(dönüşüm) meydana gelmez. 

A14. “Elektronik imza” 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda yer aldığı tanımıyla başka bir 
elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama 
amacıyla  kullanılan  elektronik  veriyi  ifade  eder.  Elektronik  imza,  imzalayan  kişinin  kimliğinin 
doğruluğunu  ispatlamakla  beraber  imzalanan  verinin  içeriğinin  başka  bir  şahıs  tarafından 
değiştirilip değiştirilmediğini (bütünlüğünün bozulup bozulmadığını) de gösterir. X.509 standardına 
uygun olarak üretilen elektronik sertifikalar kişinin kimliğini ispatlaması için elektronik ortamda 
kullanılan elektronik dosyalardır. Kanun gereği Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 
yetkilendirilmiş  bir  Elektronik  Sertifika  Hizmet  Sağlayıcısından  (ESHS)  edinilen  Nitelikli 
Elektronik Sertifikaların ve ilgili  kullanıcı  açık anahtarlarının X.509standartla uyumlu olan web 
tarayıcılarına,  akıllı  kartlara  ya  da  token'lara  yüklenerek  elektronik  imza  oluşturulması 
gerekmektedir.

Soruda  e-imza  aygıtından  kastedilenin,  akıllı  kart  ve  içindeki  elektronik  sertifika,  e-imza 
şifresinden kastedilenin ise e-imza oluşturmak için gerekli ve oluşturma aracının içinde saklanan, 
kişiye  özel  ve  araçtan  dışarı  çıkarılmayan  gizli  anahtar  (özel  anahtar)  ve  şifreler  gibi  verilerin 
olduğunu  düşünüyoruz.  Buna göre  bu  aygıtın  veverilerin  paylaşılması,  bir  kişiye  ait  e-imzanın 
başka kişiler  tarafından da  mesajları  imzalamak için kullanılabileceği  anlamına gelir  ve  kişinin 
rızası olmadan ve/veya bilgisi dahilinde olmayan mesajların kişi adına gönderilmesi gibi sakıncalı 
bir durum yaratır.

A15. Dijital  belgelerde  metadata  bilgileri  sahtecilik  maksadıyla  değiştirilmiş  olsa  hash 
değerinin değişmeme ihtimali yoksanacak kadar azdır. Popüler olarak kullanılan MD-5 ve SHA-1 
hash  uzunlukları  128  ve  160  bitdir.  Rastgele  mesajlar  (veriler)  üretilerek  aynı  hash  değerinin 
yakalanma olasılığının 1000’de 1 olması için MD-5 ve SHA-1 için sırasıyla 8.3x1017 ve 3.8x1022 
mesaj üretilmesi gerekmektedir.Belli bir hash değerini yakalama olasılığının 1000’de 1 olması için 
görüldüğü gibi çok daha fazla sayıda mesaj üretilmesi gerekmektedir. Mesajın anlamsal içeriğini 
istendiği gibi değiştirerek aynı hash değerine sahip yeni mesajların üretilmesi ise pratikte mümkün 
değildir.  Dolayısıyla  pratik  olarak  metadatanın  değiştirilmesi  beraberinde  hash  değerinin  de 
değişmesi anlamına gelir.

A.16a) ve b)Aşağıdaki ekran görüntülerinden de görüldüğü gibi MS Word dokümanı (97-
2007) üstveri bilgilerini değiştirebilen Internet üzerinden satılan veya ücretsiz yazılımlar mevcuttur. 
Örnek: Attribute Changer, MS Word Document File Properties Changer.

c)MS Office (MS Office 2007) içinden doğrudan değiştirilebilen özellikler (üstveri alanları) 
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Author (Yazar),  Title(Başlık),  Subject(Konu),  Keywords(Anahtar  Kelimeler),  Category(Kategori) 
ve  Status  (Durum),  Comments  (Yorumlar)’dır.  Bunlara  ilaveten  değiştirilebilen  ileri  özellikler 
(üstveri  alanları)  Manager  (Yönetici),  Company  (Şirket)’dir.  Ayrıca  Custom  Properties  (Özel 
özellikler)  altında girilebilen 20’den fazla  özellik  bulunmaktadır.  Fakat  revision number (sürüm 
numarası),  created  (oluşturulma  tarihi),  modified  (son değiştirilme  tarihi),  accessed  (son erişim 
tarihi),  printed (son yazdırılma tarihi),  last  saved by (son kaydeden),  total  editing time (toplam 
değiştirme  zamanı)  üstveri  alanları  Word  içinden  değiştirilememektedir.  Ayrıca  author  (yazar) 
revision number (sürüm numarası), application name (uygulama adı), company (şirket) ve date last 
saved (son kaydedilme tarihi) üstveri alanları Windows işletim sistemi grafik arayüzü üzerinden 
(dosya ikonuna sağ tıklanıp özellikler seçilerek) değiştirilebilmektedir.

d)  a)  ve  b)  şıklarına  cevap  olarak  gösterilen  yazılımlarla  bu  üstveri  alanları  rahatlıkla 
değiştirilebilmektedir.  Ayrıca  kullanıcı  adı  ve  sistem  saatinin  istenildiği  gibi  ayarlandığı  bir 
bilgisayarda çalıştırılan MS Office yazılımları bu üstveri alanlarını gerçeğe uygun olmayan şekilde 
oluşturabilirler. 

e)MS Office dosyalarının üstverilerinde yer alan kişi adlarının gerçek kişilerle, tarihlerin ise 
gerçek tarihlerle illiyet bağı sadece bu üstveriden elde edilen bilgiyle kesin olarak tespit edilemez. 
Dijital belgelerin bulunduğu veri depolama aygıtlarının adı geçen kişilere aidiyetinin kanıtlanması 
gereklidir. Ayrıca sadece adı geçen kişinin belgenin üstverisindeki tarihte veri depolama aygıtına 
erişim imkânının bulunduğu, bu imkânın başka kişilerde de bulunmadığı kanıtlanmalıdır. Örneğin 
bir harddisk belge üstverisinde belirtilen son değişiklik tarihinde şüphe götürmez bir şekilde bilinen 
bir bilgisayara bağlıysa ve belge üstverisinde adı geçen kişi son değişiklik tarihinde bilgisayarın 
kullanıcılarından biri olarak doğrulanıyorsa, kullandığı kullanıcı isminin şifresi başkaları tarafından 
bilinmiyorsa ve bilgisayarın bir zararlı yazılımın kontrolü altında olmadığı da biliniyorsa adı geçen 
kişinin gerçek olduğu düşünülebilir. 

Ayrıca  bir  harddisk  üzerinde  birden  çok  kullanıcı  olduğunda  dosya  bazında  her  dosyaya, 
dosyanın son değişiklik tarihinde hangi kullanıcının erişim hakkının olduğu belirlenmelidir.

Bir harddisk, içindeki belge üstverisinde belirtilen son değişiklik tarihinde şüphe götürmez bir 
şekilde  bir  bilgisayara  bağlıysa  bilgisayarın  bulunduğu  mekana  ilişkin  zaman  damgalı  kamera 
kayıtlarından, zaman damgalı mekan giriş/çıkış kayıtlarından, zaman damgalı iletişim kayıtlarından 
ve  tanık  ifadelerinden de  faydalanılarak  belgede  adı  geçen  kişinin  gerçek kişi  olup  olmadığını 
doğrular nitelikte destekleyici kanıt elde edilebilir.

A17. A16 e) şıkkına verilen cevabaek olarak, bir dijital belgenin içeriği veya üstverisinde adı 
geçen kişileri bağlayabilmesinin bir diğer yolu da belgenin e-imza ile aidiyetinin kanıtlanmasıdır. E-
imza, yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından temin edilen nitelikli sertifika 
eşliğinde oluşturulduğu için aidiyet teşkil ederken, kriptolanmış (şifrelenmiş) olarak saklandığı için 
de üçüncü şahıslar tarafından değiştirilemez.

A18.  Dijital  dosyaların üstverilerinde yer  alan kişi  adlarının gerçek kişilerle,  tarihlerin  ise 
gerçek tarihlerle illiyet bağı sadece bu üstveriden elde edilen bilgiyle kesin olarak tespit edilemez. 
Dijital belgelerin bulunduğu veri depolama aygıtlarının adı geçen kişilere aidiyetinin kanıtlanması 
gereklidir. Ayrıca sadece adı geçen kişinin belgenin üstverisindeki tarihte veri depolama aygıtına 
erişim imkanının bulunduğu, bu imkanın başka kişilerde de bulunmadığı kanıtlanmalıdır. Örneğin 
bir harddisk belge üstverisinde belirtilen son değişiklik tarihinde şüphe götürmez bir şekilde bilinen 
bir bilgisayara bağlıysa ve belge üstverisinde adı geçen kişi son değişiklik tarihinde bilgisayarın 
kullanıcılarından biri olarak doğrulanıyorsa, kullandığı kullanıcı isminin şifresi başkaları tarafından 
bilinmiyorsa ve bilgisayarın bir zararlı yazılımın kontrolü altında olmadığı da biliniyorsa adı geçen 
kişinin gerçek olduğu düşünülebilir. 

Ayrıca  bir  harddisk  üzerinde  birden  çok  kullanıcı  olduğunda  dosya  bazında  her  dosyaya, 
dosyanın son değişiklik tarihinde hangi kullanıcının erişim hakkının olduğu belirlenmelidir.

Bir harddisk, içindeki belge üstverisinde belirtilen son değişiklik tarihinde şüphe götürmez bir 
şekilde  bir  bilgisayara  bağlıysa  bilgisayarın  bulunduğu  mekana  ilişkin  zaman  damgalı  kamera 
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kayıtlarından, zaman damgalı mekan giriş/çıkış kayıtlarından, zaman damgalı iletişim kayıtlarından 
ve  tanık  ifadelerinden de  faydalanılarak  belgede  adı  geçen  kişinin  gerçek kişi  olup  olmadığını 
doğrular nitelikte destekleyici kanıt elde edilebilir.

Bunlara  ek  olarak,bir  dijital  belgenin  içeriği  veya  üstverisinde  adı  geçen  kişileri 
bağlayabilmesinin  bir  diğer  yolu  da  belgenin  e-imza  ile  aidiyetinin  kanıtlanmasıdır.  E-imza, 
yetkilendirilmiş  elektronik  sertifika  hizmet  sağlayıcılarından  temin  edilen  nitelikli  sertifika 
eşliğinde oluşturulduğu için aidiyet teşkil ederken, kriptolanmış (şifrelenmiş) olarak saklandığı için 
de üçüncü şahıslar tarafından değişitirilemez.

Yukarıdaki paragraflarda bahsedilen, elektronik veriye veya belgeye eklenen e-imzanın veya 
elektronik veri ile mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik 
verinin  (zaman  damgalı  giriş  çıkış  kayıtları,  zaman  damgalı  kamera  kayıtları,  zaman  damgalı 
iletişim kayıtları)  yokluğunda elektronik veri  ile o verinin üreticisi/değiştiricisi arasındaki illiyet 
(aidiyet) ilişkisi sadece elektronik veri üzerinde yapılan teknik tespitlerle ortaya konamaz.

A19.CD-R teknolojisinde CD yazıcı veriyi CD-R diskine yazmak için lazerinin darbe dizisini 
oluşturup  diskin  üst  tarafındaki  ince  oluklu  yüzey üzerindeki  organik  boya  katmanını  ısıtır.  Isı 
boyanın optik özelliğini (üzerindeki gümüş ya da altın katmanın yansıtma özelliği) kalıcı olarak 
değiştirir.Dolayısıyla  veri  kalıcı  ve  değiştirilemez  bir  şekilde  diske  işlenmiş  olur. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/CD-R)

Eğer CD-R kaydedici veriyi her seferinde bir iz veya bir paket olarak yazıyorsa birden fazla 
oturumda CD yazılabilir.  İz yazmada olduğu gibi paket  yazmada da her yazma sonunda diskin 
kapatılmaması şartıyla ekstra bilginin bir sonraki yazmada eklenmesi mümkün olduğu gibi paket 
yazmada önceki yazmalardaki bilgilerin görünmez hale getirilmesi mümkündür.

Ne var ki tek oturumda yazılmış dosyalar üzerinde ikinci bir oturum eklenmeden değişiklik ya 
da  güncelleme  yapılmış  olması  (örneğin  eski  dosya  bilgisinin  görünmez  kılınıp  yeni  bilginin 
eklenmesi suretiyle) mümkün değildir.

A20.  Dosyanın güncelleme öncesine ve sonrasına ait kopyaları varsa bunlar karşılaştırılarak 
güncelleme yapıldığı kesin olarak söylenebilir. Ayrıca dosyanın güncelleme öncesi ve sonrası hash 
değerleri de (eğer mevcutsa) karşılaştırılarak da güncelleme yapıldığından emin olunabilir. 

A21. a)  Windows XP işletim sistemi kurulumunda, tarih ayarı kullanıcıya bırakılır. İşletim 
sistemine en son giriş, en son açılış-kapanış gibi bütün bilgiler kullanıcının atadığı bu tarih bilgisine 
göre  kaydedilir.  Kullanıcı  eğer  isterse,  bilgisayarın  tarihini  değiştirebilir  ve  istediği  bir  güne 
ayarlayabilir. Kullanıcının atadığı tarih gerçek, güncel takvim zamanına eşit olabileceği gibi gerçek 
zamandan farklı  da olabilir.  Windows işletim sistemi kurulurken sistem tarihini otomatik olarak 
bilgisayar ağı üzerinden almak da mümkündür. Bu durumda sistem zamanı güncel takvim zamanına 
eşit olur. 

İşletim sisteminin  kurulum tarihinin  gerçek (güncel)  takvim zamanını  yansıttığı  varsayımı 
altında, aşağıdaki 5 olası senaryoda diskin içindeki dosyaların oluşturulma ve/veya son değiştirilme 
zamanları işletim sisteminin kurulum tarihinden öncesini gösterebilir:

1.Dosya (veya dosyalar) diske başka bir kaynaktan (örneğin CD/DVD, başka bir disk, flash 
bellek) “move” işlemi ile taşınmış  olabilir.  Taşıma (move) işlemi kopyalama işleminden (copy) 
farklıdır. Taşıma işleminde kaynaktaki dosya silinir ve varışta orijinal dosyanın aynısı oluşur. NTFS 
dosya  sisteminde  taşıma  (move)  işlemi  yapıldığında  taşınan  dosyanın  oluşturulma  (Std  Info 
Creation  Date)  ve  değiştirilme  (Std  Info  Modification  Date)  zamanları  da  orijinal  haliyle  yeni 
kaynağa aktarılır. Örneğin orijinal dosyanın oluşturulma ve değiştirilme zamanları 2001 yılına aitse 
ve  bu  dosya  2003’te  kurulan  bir  işletim  sistemine  taşınırsa  (move)  dosyanın  oluşturulma  ve 
değiştirilme  zamanları  yine  2001  olarak  gözükecektir.  Bu  dosyaların  oluşturulma  ve  son 
değiştirilme tarihleri geçmişi göstermekle birlikte son erişim zamanı (Std Info Access Date) işlemin 
yapıldığı  bilgisayarda  ayarlı  olan  o  andaki  zamanı  gösterecektir.  Taşıma  işlemi  (move)  “kes 
yapıştır” (cut paste) işlemi olarak da gerçekleştirilebilir. 
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2.Winrar, Winzip,7-zip gibi arşivleme/sıkıştırma programları dosyaları arşivlerken bazı zaman 
üst  verilerini  de  arşiv  dosyasının  içinde  tutarlar.  Dosyalar  bu  arşivlerden  çıkartılıp  bir  ortama 
kopyalandıklarında,  arşivdeki  zaman  bilgileri  de  olduğu  gibi  yeni  ortama  aktarılır.  Yaptığımız 
incelemede, farklı arşivleme/sıkıştırma programlarının farklı zaman bilgilerini (oluşturulma tarihi, 
değiştirilme tarihi, erişim tarihi) sakladıkları görülmüştür. Bazı arşivleme/sıkıştırma programlarında 
hangi  zaman  bilgilerinin  tutulacağına  kullanıcıların  karar  vermesi  mümkündür.  Eğer  işletim 
sisteminin kurulumundan önce başka bir ortamda oluşturulmuş bir dosya, zaman bilgilerini koruyan 
bir arşivleme/sıkıştırma programıyla arşivlenirse, bu dosya işletim sistemi kurulduktan sonra hard 
diske  çıkartıldığında  (extract)  orijinal  oluşturulma  tarihi  de  olduğu  gibi  kopyalanacaktır.  Bu 
durumda dosyanın oluşturulma tarihi  işletim sisteminin kurulum tarihinden önce olacaktır.  Aynı 
durum değiştirilme tarihi için de geçerlidir.

3.Dosya diskin en son formatlanmasından sonra, ama işletim sisteminin son kurulumundan 
önce  diskte  bulunmaktadır.  Dosyanın  masaüstü,  belgelerim  ve  Windows  işletim  sisteminin 
kurulumunda kullanılmayan klasörlerde bulunması şartı ile son işletim sistemi kurulumu esnasında 
diskte olduğu gibi kalması mümkündür.

4.Dosya diske kopyalanarak (copy) aktarılmış olabilir.Bu durumda, kopyalama anında diskin 
bağlı  olduğu  bilgisayarın  sistem zamanı  güncel  olmayıp  işletim  sisteminin  kurulum tarihinden 
öncesine ayarlanmıştır. Kopyalamanın yapıldığı bilgisayarın sistem zamanı hangi tarihi gösteriyorsa 
kopyalama (dosya oluşturulma) işlemleri o tarihte yapılmış olarak görünecektir

5.Dosyanın oluşturulma ve değiştirilme tarihleri dosyanın disk üzerindeki son değişikliğinden 
sonra kullanıcı  tarafından programlar  kullanılarak,  işletim sisteminin kurulum tarihinden önceyi 
gösterecek şekilde değiştirilmiş olabilir.

İncelenen  5  nolu  harddiskte,  işletim  sisteminin  son  kurulum  tarihinden  öncesine  ait 
oluşturulma, değiştirilme ve erişim tarihlerine sahip gözüken çok sayıda dosyanın gerçekte işletim 
sistemin son kullanımından sonra oluşturulmuş olduğu tarafımızdan saptanmıştır. EK 1’deki teknik 
raporumuzda  5  nolu  hard  disk  üzerinde  yapılan  incelemeler  sonucunda  elde  edilen  bulgular 
açıklanmıştır.

b)Bir  sabit  diskin  içinde  işletim  sisteminin  kurulum  tarihinden  öncesine  ait  oluşturulma 
ve/veya değiştirilme tarihi bilgilerine sahip dosyaların bulunması yukarıdaki a) şıkkında sıralanan 
beş senaryodan birinin gerçekleştiği anlamına gelir. 

Birinci, ikinci ve üçüncüsenaryolarda tarif edilen işlemler, yani taşıma (move) işlemi, arşivden 
(zip,  rar)  çıkarma ve işletim sisteminin dosya kayıtları  barındıran bir  disk üzerinde formatlama 
yapılmadan kurulması  bilgisayarların  kullanımında sık  rastlanan olağan işlemlerdir.  Bu nedenle 
sabit disklerin içinde işletim sisteminin kurulum tarihinden önceki oluşturulma ve/veya değiştirilme 
tarihi bilgilerine sahip dosyaların bulunması olağan bir durumdur.

Dördüncü senaryonun gerçekleşmesi, dosyanın diske kopyalandığı anda diskin bağlı olduğu 
bilgisayarın sistem zamanının güncel olmadığını ve işletim sisteminin kurulum tarihinden öncesine 
ayarlı  olduğunu  gösterir.  Sistem  zamanının  güncel  olmamasının  üç  farklı  nedeni  olabilir.  i) 
Bilgisayar sisteminin ayarlarının kalıcı olmasını sağlayan sistem pili tükenmiş veya arızalanmıştır. 
ii) Bilgisayarın kullanıcısı farkında olmadan zamanı yanlış ayarlamıştır. iii) Bilgisayarın kullanıcısı 
bilerek  zamanı  yanlış  ayarlamıştır.  Son  seçenekte  kullanıcının  amacı  dosyanın  eski  bir  tarihte 
yaratıldığı izlenimini vermek olabilir.  Diske verilerin kopyalandığı bilgisayar ile diskin SISTEM 
bölümündeki  işletim  sistemini  kullanan  bilgisayarlar  farklı  olabilir.  Kopyalama  yapılan 
bilgisayardaki sistem saatinin gerçekte hangi nedenle geçmiş bir tarihe ayarlı olduğunu sadece diski 
inceleyerek anlamak mümkün değildir.

Beşinci senaryonun gerçekleşmesi yani dosya üstverilerinin bilinçli olarak kullanıcı tarafından 
değiştirilmesi bu dosyanın belli bir tarihte oluşturulmuş gibi gösterilmeye çalışıldığı anlamına gelir. 

Eğer  bu  dosya  işlemlerinin  üzerinden  uzun  süre  geçtiyse  bu  dosya  hareketlerine  ilişkin 
kayıtları NTFS’e ait $LogFile sistem dosyasında bulmak mümkün olmaz. Bu durumda yukarıda 
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açıklanan senaryolardan hangisinin gerçekleştiğini  sadece diskteki  verilere  bakarak kesin olarak 
söylemek  mümkün  olmaz.  Eğer  dosya/klasör  kayıtları  $LogFile  dosyasında  varsa,  LSN’e  göre 
sıralama  yaparak  ve  MFT özelliklerinin  değiştirilme  zamanlarını  (MFT Modification  Date)  da 
dikkate alarak bazı yorumlar yapmak mümkündür. EK 1’deki teknik raporumuzda 5 numaralı hard 
disk üzerinde yapılan incelemeler sonucunda elde edilen bulgular açıklanmıştır.

HD5 sistem saati  güncel olmayan bir bilgisayara takılıyken diske dosya kopyalanması,  bu 
dosyaların  oluşturulma  tarihlerinin  gerçekten  daha  eski  görünmesine  neden  olmuştur.  Sadece 
diskteki teknik verileri inceleyerek kullanıcının niyetini anlamak mümkün değildir.

A22.  5  Numaralı  Hard  disk  (HD5)’in  2.bölümü  olarak  bahsedilen  DATA (D:)  bölümü 
Sleuthkit Autopsy (versiyon 3.1.1) adli yazılımı aracılığıyla incelenmiştir. C:\Windows\Setuplog.txt 
dosyası, en son işletim sistemi kurulumunda karşılaşılan bütün aşamaları kayıt altına almaktadır. Bu 
dosyada iki farklı tarih görülmektedir. Birinci tarih 01/01/2001, ikinci tarih ise 09/04/2008’dir. Bu 
iki tarihten anlaşılan şudur: İşletim sistemi kurulumu başladığında bilgisayar donanımındaki sistem 
zamanı 1 Ocak 2001’dir.İşletim sisteminin kurulumu sırasındaki ilk işlemler bu tarihe göre kayıt 
altına  alınmaya  başlanmıştır.Büyük  olasılıkla  bu  tarih  donanım  tarafından  atanan,  varsayılan 
(default) bir tarih olup gerçek güncel takvim tarihini yansıtmamaktadır. Kurulum işlemi sırasında 
“Pre-Network  Steps  Page”  denilen  aşamaya  gelindiğinde,  kullanıcı  tarih  ve  saati  kendisi 
ayarlamıştır. Yapılan seçim sonucunda girilen yeni tarih 9 Nisan 2008 olarak görülmektedir. 

Detaylı  araştırma  için,  5  Nolu  Hard  disk’in  SISTEM  (C:)  ve  DATA (D:)  bölümlerinde 
gerçekleşen son dosya işlemlerinin kayıtlarının tutulduğu $LogFile sistem dosyaları,  hem NTFS 
Log  Tracker  (versiyon  1.2)  hem  de  LogFileParser  (https://github.com/jschicht/LogFileParser) 
araçları kullanılarak her iki bölüm için de ayrı ayrı incelenmiştir. $LogFile dosyasında dosya/klasör 
hareketleri  yapıldıkları  sırayla  numaralandırılır.  Bu numaraya LSN (Log Sequence Number) adı 
verilir.  $LogFile dosyaları üzerinde yapılan incelemelerde kayıtlar LSN’e göre küçükten büyüğe 
doğru  sıralanmıştır.  Hard  disk’in  işletim  sisteminin  bulunduğu  SISTEM  (C:)bölümündeki 
$LogFile’daki  en  geç  (son)  harekete  ilişkin  bilgiler  şöyledir:  LSN:  6376802573;  Zaman: 
28.7.200911:09:34 (UTC+2,Yaz). Bu bilgilerden yola çıkarak diskin SISTEM (C:)bölümünün ve 
işletim sisteminin son olarak 28.7.2009 11:09 (UTC+2,Yaz) tarihinde kullanıldığı, bu tarihten sonra 
da  diskin  SISTEM  (C:)  bölümüne  erişilmediği  ve  işletim  sisteminin  de  çalıştırılmadığı 
anlaşılmaktadır. 

Diskin DATA (D:) bölümüne ait $LogFile incelendiğinde ise sistemle ilgili klasörler/dosyalar 
üzerindeki son değişimler LSN: 2618902577 numaralı INFO2 isimli dosyanın değişikliği ve LSN: 
2618905101  numaralı  change.log  isimli  dosyanın  değişikliği  olup  her  ikisinin  de  zamanları 
28.7.2009 11:09’dir. Bu zamanlar SISTEM(C:)bölümündeki işletim sisteminin devre dışı kaldığı 
tarih ile uyumludur. Ancak diskin DATA (D:) bölümündeki klasör/dosya hareketleri bu kayıtlardan 
sonra  da  devam  etmektedir.  Buradan  şu  sonuca  varılabilir:Diskteki  işletim  sistemi  28.7.2009 
tarihinden  sonra  kullanılmamıştır.  Bundan  sonra  DATA (D:)  bölümünde  gerçekleşen  dosya  ve 
klasör hareketleri HD5’teki Windows işletim sistemi yerine başka bir işletim sisteminin kontrolü 
altında yapılmıştır. Bunu sağlamak için iki yöntemden biri uygulanmış olabilir: 

a) HD5 bir bilgisayara ikincil (harici) disk olarak bağlanmış ve işletim sistemi bu bilgisayara 
bağlı başka bir birincil hard diskte çalıştırılmıştır. 

b) HD5 bir bilgisayara tek disk olarak takılmış ve bağlı olduğu bilgisayar bir harici birimdeki 
(CD/DVD, flash bellek) işletim sistemi ile açılmıştır. 

Her iki durumda da (a ve b) HD5’in SISTEM (C:) bölümündeki Windows işletim sistemi 
etkin olmadan HD5’in DATA (D:) bölümüne erişilebilinmiştir. 

HD5’in DATA (D:) bölümündeki klasör/dosya hareketlerinde belirlenen diğer bir durum ise 
EK 1’deki  teknik raporumuzda ayrıntıları  açıklanan LSN-zaman uyumsuzluklarıdır.  LSN’i daha 
büyük olan bir dosya/klasör hareketinin LSN’i daha küçük olan bir dosya/klasör hareketinden daha 
sonra  yapılması  beklendiğinden  DATA  (D:)  bölümünde  28.07.2009  tarihinden  sonra  oluşan 
hareketlerin zaman bilgilerinin LSN değerleri ile uyumlu olmadığı görülmüştür.
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Bu tarihten sonra, $LogFile’da DATA (D:) bölümüne ait çok sayıda yeni kayıt açılmıştır. Bu 
kayıtlar detaylı olarak incelendiğinde, “:\İKK” , “:\GÖREV ANALİZ” ve “:\Music” klasörlerinde 
bulunan alt  klasörler  ve dosyalar  üzerinde yapılmış  işlemler  görülmektedir.  Bu işlemler,  zaman 
sırasıyla şu tarihlerde kümelenmektedir: 8/4/2004, 18/8/2004, 11/12/2005, 20/3/2007, 3/10/2008, ve 
15/7/2009. Dosyalar bir klasörden başka bir klasöre kopyalandığında, dosya üstverilerinde yer alan 
oluşturma ve erişim tarihleri birbirinin aynısı olur ve kopyalamanın yapıldığı sistemin saatini alır.  
Yukarıdaki klasörleriniçine kopyalandığı kanaatine varılan dosyalar incelendiğinde de bu şekilde 
oluşturulma ve erişim tarihlerinin aynı tarihe eşlenmiş oldukları görülmektedir. Ayrıca, arka arkaya 
gelen dosya kayıtlarında aynı tarih ve saat görülmekte, sadece dakikalar değişmektedir. Bu durum 
da dosya ve klasörlerin dakikalar içinde peş peşe kopyalandıklarını işaret etmektedir. 

EK  1’deki  teknik  raporumuzda  ayrıntıları  verilen  inceleme  sonucunda  Hard  Disk  5’in 
SISTEM (C:) bölümündeki işletim sistemi devre dışı kaldıktan sonra, disk tarih ve saat ayarları 
güncel olmayan bir  bilgisayara (veya peş peşe farklı  bilgisayarlara)  takılıyken altı  farklı  tarihte 
görünecek  biçimde  DATA (D:)  bölümüne  toplam  944  dosya  kopyalandığı  belirlenmiştir.  Bu 
kopyalamalar sırasında diskte 114 adet yeni klasör oluşmuştur. Bu dosya ve klasörlerin tam listesi, 
görünürdeki oluşturulma tarihlerine göre EK 2’de verilmiştir.

Yukarıdaki  yanıtlarda  tarif  edildiği  gibi  dosya/klasör  hareketlerinde  altı  farklı  zamana  ait 
LSN-zaman  tutarsızlıklarının  oluşması  bilgisayarların  sıradan  kullanımında  rastlanan  olağan  bir 
durum değildir.  Diskin  bağlı  olduğu  bilgisayar  veya  bilgisayarların  sistem zamanlarının  güncel 
olmamasının bir nedeni sistem saatini besleyen sistem pilinin tükenmesi veya arızalanması olarak 
düşünülebilir.  Ancak  tutarsızlık  gösteren  tarihlerinaltı  tane  olması,  tarihler  arasında  bir  ilişki 
bulunmaması (birbirini izleme veya benzerlik gibi), tarihler arasında aylar hatta yıllar mertebesinde 
zaman boşlukları (dosya/klasör hareketi olmayan zamanlar) olması, son işlemlerde tarihin bir kez 
daha  geçmişe  dönmesi,  dosyaların  oluşturulma  tarihlerini  sistem  pili  arızasıyla  açıklamayı 
güçleştirmektetedir.  Çünkü  sistem  pili  arızalanan  bir  bilgisayarın  tarih  ve  saat  değerlerinin 
bilgisayarın  her  açılışında  aynı  değere  gelmesi  beklenir.  Kopyalamaların  altı  farklı  bilgisayarda 
yapıldığı  varsayılsa  bile,  tesadüfen  altısının  da  sistem  pillerinin  arızalı  olduğunu  ve  sistem 
zamanlarının  birbiriyle  ilgisi  olamayan  geçmiş  zamanlara  işaret  ettiğini  kabul  etmek gerekir  ki 
bunun  da  olasılığı  çok  düşüktür.  Kopyalamaların  yapıldığı  bilgisayarların  zamanlarının  hangi 
nedenle güncel olmadığını HD5’ten elde edilen teknik verilerden kesin olarak anlamak mümkün 
olmamakla  birlikte,  yukarıda  sıralanan  bütün  koşullar  dikkate  alındığında  kopyalama  yapılan 
bilgisayar  veya  bilgisayarlardaki  sistem  zamanlarının  özellikle  kullanıcı  tarafından  bu  şekilde 
ayarlandığı daha güçlü bir olasılık olarak değerlendirilmektedir.Bir bilgisayarın saatinin geçmiş bir 
tarihe ayarlanması ve bunun defalarca farklı tarihlere denk düşecek şekilde yapılması bilgisayarların 
olağan kullanımında rastlanan bir durum değildir. Bununla birlikte, sadece diskteki teknik verileri 
inceleyerek kullanıcının niyetini anlamak mümkün değildir.

İncelemelerimiz sırasında saptadığımız başka bir husus da, 5 nolu harddisk’in bağlı bulunduğu 
bilgisayarda  bulunan  zararlı  yazılımlara  ait  uygulamalar  (autorun.inf  ve  r6r.exe)  ve  bu  zararlı 
yazılımların DATA (D:) bölümüne ait $LogFile üzerinde açtıkları çok miktardaki kayıttır (NTFS 
LogTracker ile çıkartılan 14711 adet). Bu zararlı yazılımlar, işletim sistemi her açıldığında otomatik 
olarak  çalışmış  ve  $LogFile’a  birkaç  kayıt  yapılmıştır.  Son işletim sistemi  açılma tarihi  olarak 
görünen  28/7/2009’dan  sonra  ise  zararlı  yazılımlara  ait  kayıtların  farklılaştığı 
(InitializeFileRecordSegment  yok  ancak  zararlı  yazılımın  aktif  hale  gelme  girişimi  var) 
gözlemlenmiştir.  Bu  da,  bu  tarihten  sonra  görünen  işlemlerin  5  nolu  harddiskin  bağlı  olduğu 
bilgisayarda yapılmadığı ihtimalini güçlendirmektedir.

A23.  Mantık gereği  sahteciliğin ortaya  çıkmaması  ve amaçlarına ulaşabilmeleri  için  kendi 
kimliklerini açık açık ifşa etmemeleri beklenir. 

A24. Mantık gereği böyle bir örgütün üyelerinin gerçek isimlerini açık açık yazmayıp suçun 
ortaya  çıkmamasını  sağlayacak  şekilde,  uygulamaya  çalıştıkları  plana  uygun  sahte  isimler 
kullanmaları beklenebilir.
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Dijital suçlar işleyen örgüt üyelerinin davranışları konusunda uzman olmayan heyetimiz bu 
soruyu daha kapsamlı yanıtlayamamıştır. 

A25.  Teknik olarak bir  dijital  belgenin elektronik imza ile  imzalanmış  olması,  o belgenin 
gerçek sahibini gösterir. Elektronik imza ile imzalanmamış bir dijital belgenin yazarı, ilk veya son 
değiştireninin  kim  olduğu  sadece  belgedeki  sayısal  veriler  kullanılarak  güvenilir  olarak  tespit 
edilemez.  Hukuk  konusunda  uzman  olmadığımızdan,  bir  dijital  belgenin  elektronik  imza  ile 
imzalanmamış olması sebebiyle bu belgenin inkâr özelliğinde olmasının hukuken ne anlama geldiği 
konusunda heyetimizce değerlendirme yapılmamıştır.

A26. Dosyalar için dosya sistemi (örneğin Windows NTFS) tarafından zaman bilgisi (sistem 
zaman bilgisi)  tutulduğu gibi  bu dosyaları  oluşturan ve işleyen uygulamalar  da (örneğin Word) 
dosyanın  içine  zaman  bilgisi  (uygulama  zaman  bilgisi)  kaydederler.  Bu  farklı  gruptaki  zaman 
bilgileri  farklı  şekillerde güncellenebilirler.  MS-Office belgelerinde tarih  ile  ilgili  birçok özellik 
saklanmaktadır; bunlardan bazıları Oluşturulma Tarihi, Değiştirilme Tarihi, Erişim Tarihi ve Son 
Yazdırılma Tarihi’dir. 

Bu tarihlerin nasıl atandığı bir örnek ile açıklanabilir. Örneğin, bir MS-Office Word belgesi 
(A.doc) bir bilgisayarın C:\Documents klasöründe 01.01.2014 tarihinde oluşturulmuş, 02.01.2014 
tarihinde değiştirilmiş ve en son 02.01.2014 tarihinde yazdırılmış olsun. Bu durumda Oluşturulma 
tarihi,  Değiştirilme  ve  Son  Yazdırılma  tarihlerinden  öncedir.  Eğer  A.doc  belgesi  03.01.2014 
tarihinde başka bir  klasöre taşınırsa (move),  A.doc belgesinin dosya içindeki Oluşturulma tarihi 
(uygulama  zaman  bilgisi)  01.01.2014  olarak  saklanmaya  devam edecek,  ancak  belgenin  dosya 
sistemindeki  üstverisinde  görünen  Oluşturulma  tarihi  (sistem zaman  bilgisi)  03.01.2014  olarak 
değişecektir. Bu durumda, Son Yazdırılma Tarihi, dosya sisteminde görülen Oluşturulma tarihinden 
(sistem  zaman  bilgisi)  önce  olabilir.  Ancak  belgeye  uygulama  tarafından  kaydedilen  üstveri 
incelendiğinde, ilk Oluşturulma tarihinin (uygulama zaman bilgisi) 01.01.2014 olduğu görülebilir. 

İkinci  olası  durum ise  şu  senaryoyla  gerçekleşebilir:  Yukarıdaki  örnekte  kullanılan  A.doc 
belgesi “Save As...” ya da “Farklı Kaydet..” seçeneği kullanılarak 04.01.2014 tarihinde B.doc olarak 
kaydedilmiş  olsun. Bu durumda B.doc belgesinin hem dosya sistemi tarafından tutulan hem de 
uygulama  tarafından  dosyanın  içine  kaydedilen  Oluşturulma  Tarihleri  04.01.2014  olarak 
yenilenecek,  ancak  Son  Yazdırılma  Tarihi  A.doc  ile  aynı  (02.01.2014)  kalacaktır.  Dolayısıyla 
Oluşturulma Tarihi, Son Yazdırılma Tarihi’nden daha yeni olarak görünecektir. 

A27.  Microsoft  Office  belgelerinde  görünen  bazı  üstveriler  belgenin  düzenlendiği  Office 
programının kurulu olduğu bilgisayardan otomatik olarak alınırlar. İstenen kullanıcı bilgilerine ve 
zaman ayarlarına sahip bir bilgisayar üzerinde yine istenen diğer üstverilere (şirket adı gibi) sahip 
Office  programları  kurulabilir.  Böyle  bir  bilgisayarda  hazırlanan  belgelerdeki  yazar  ismi,  son 
kaydeden, şirket ismi, oluşturulma tarihi,  değiştirilme tarihi gibi üstveriler önceden kurgulandığı 
şekilde görünürler. 

Ayrıca,  Microsoft  Office  belgelerinde  görünen  üstveriler  çeşitli,  ücretli  ya  da  ücretsiz 
yazılımlar  kullanılarak  değiştirilebilirler.  Ahmet  son  değiştiren  ve  yaratan  olarak  kaydedilebilir. 
Aynı zamanda üstveride yer alan oluşturma ve değiştirme tarihleri de kolaylıkla değiştirilebilir. Bu 
nedenle, bir Word dosyasının üstverisinde bulunan isimler, o dosyanın gerçek yazarları ya da en son 
kaydeden kişiler olmayabilir. 

A28. Bu soruda bahsedilen “2003 yılını  işaret  etmek”, dosyanın Oluşturulma Tarihi ya  da 
Değiştirilme Tarihinin 2003 yılını göstermesi ise: 

Microsoft Office 2007 ile oluşturulmuş bir Word, Excel veya Powerpoint dosyası Office 2003 
programıyla  uyumlu  şekilde  (uyumluluk  kipinde)  kaydedilebilir  (.doc  uzantılı  olarak).  Dosya, 
Office 2007 ile oluşturulmuş ise bu dosyanın üstverisinin saklandığı Office Open XML formatında 
dosyalar oluşur ve bu XML dosyaları  üzerinde son kayıt  tarihi  ve son kaydeden gibi üstveriler 
kolaylıkla değiştirilebilir. Aşağıdaki örnek bu işlemin nasıl yapıldığını göstermektedir.

Örneğin A.docx isimli MS Office 2007 Word dokümanı, “Ayse” kullanıcısı tarafından 17-12-
2014 tarihinde oluşturulmuş ve kaydedilmiş olsun. Üstverileri değiştirmek için önce 
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arşivlenmiş dosyaları açan uygulamalar kullanılarak (Örneğin Winzip, Winrar, 7-zip) Office 
dosyasının  üstverilerinin  kaydedildiği  XML  formatındaki  dosyalara  ulaşılır.  Office  2007  ve 
sonrasındaözel  bir  XML formatı  kullanıldığı  için  (Office  OpenXML),  üstverilerin,  arşivlenmiş 
dosyanın içindeki core.xml adlı bir dosyada kayıtlı olması gerekir (Örnegin A\docProps\core.xml). 
Bu dosyaya ulaşıldıktan sonra bu dosya diske çıkartılıp içerisinde bulunan dc:creator (oluşturan), 
cp:lastModifiedby (en  son değiştiren),  cdterms:created  xsi:type  (oluşturma tarihi)  gibi  bölümler 
metin editörü ile değiştirilip dosya diskten arşive geri aktarılır. 

Özetle, MS Office 2007 ile hazırlandığı kesin olan bir dokümanın son değiştirme tarihi 2003 
olarak görünüyorsa, MS Office 2007 yazılımı 2003 yılında bulunmadığından, iki durumdan birinin 
geçerli olduğuakla gelmektedir.

a)Söz  konusu  doküman  sistem  saati  güncel  olmayan  ve  2003  yılına  işaret  eden  bir 
bilgisayarda hazırlanmıştır.

b)Belge hazırlandıktan sonra üstverileri değiştirilmiştir.
A29.  Dijital  belgelerin  sanıklar  ile  ilişkilendirilmesi  için  belgelerin  oluşturan  veya  son 

kullanıcı isimlerinde sanıkların isimlerinin veya TC kimlik numarasının bulunması aşağıdaki iki 
olasılık nedeniyle yeterli değildir:

a)Microsoft Office belgelerinde görünen oluşturan (yazar ismi), son kullanıcı (son kaydeden) 
gibi bazı üstveriler belgenin düzenlendiği Office programının kurulu olduğu bilgisayardan alınırlar. 
İstenen kullanıcı bilgilerine ve zaman ayarlarına sahip bir bilgisayar üzerinde yine istenen diğer 
üstverilere (şirket adı gibi) sahip Office programları kurulabilir. Böyle bir bilgisayarda hazırlanan 
belgelerdeki  yazar  ismi,  son  kaydedengibi  bazı  üstveriler  önceden  kurgulandığı  şekilde  asılsız 
olarak görünebilirler. 

b)Dijital  belgelere  ait,  oluşturan  ya  da  son  kullanıcı  gibi  üstveriler  yazılım  uygulamaları 
sayesinde kolaylıkla asılsız olarak atanabilir veya değiştirilebilir.

Bir dijital belgeyi sanık ile ilişkilendirmek için, sanığın söz konusu belgeyi elektronik imza ile 
imzalamış  olması  yeterli  ve  güvenilir  bulunabilir.  Başka  bir  şekilde  ilişkilendirmenin  nasıl 
yapılabileceğine A 16 e)’nin cevabında değinilmiştir.

A30.  Bu senaryoda, belgeyi ilk oluşturan şahsın belgeye ne yazdığı, sonraki versiyonlardaki 
dijital  veri  değişiklikleri  esnasında“Değişiklikleri  İzle”  (track  changes)  seçeneği  aktif  kılındıysa 
tespit edilebilir. Bir MS Word belgesi değiştirilirken “Değişiklikleri İzle” seçeneği aktif kılındıysa, 
yazılan  ve  silinen  bütün  veriler,  belgede  görünür  hale  gelir.  Eğer  bu  seçenek  aktif  hale 
getirilmediyse, ilk olarak belgeye ne yazıldığı, belgenin en son versiyonundan tespit edilemez. 

Bu  senaryoda,  belgeyi  ilk  oluşturan  kişinin,  belgeyi  ilk  oluşturduğu  haliyle  suç  unsuru 
içermeme olasılığı vardır. 

Bu senaryoda, belgeyi ilk oluşturan şahıs ile son kullanıcı şahıs arasındaki ara kullanıcıların 
kaydettikleri sürümlerin suç unsuru içermeme olasılığı mevcuttur. 

A31. Bir  MS-Office  Word  dokümanının  orijinal  metadata  değerlerini  değiştirmek  farklı 
maksatlarla  yapılabilir.  Örneğin  şirketler,  hazırladıkları  Word  dokümanlarını  başka  şirketlere 
yollarken, üstverilerinin görünmesini istemeyebilirler  ve çeşitli  yazılım uygulamaları  veya Word 
programının kendisini kullanarak bu üstverileri silebilir veya değiştirebilirler. Aynı uygulama kişisel 
bilgilerin gizliliği amacıyla şahıslar tarafından da yapılabilir. Ancak metadata verilerinde değişiklik 
yapma  gereksinimi,  her  zaman  iyi  niyetli  bir  girişim  olmayabilir.  Bir  belgenin  belli  bir  kişi 
tarafından belli bir tarihte yaratıldığı izlenimini vermek için de üstverilerde (metadata) değişiklik 
yapılabilir. Ancak bu değişiklikler uygun şekilde yapılırsa, sadece sayısal veriler üzerinde inceleme 
yapılarak neşekilde ve ne amaçla yapıldıkları anlaşılamaz.

A32.  Bir USB flash bellek veya harici bir harddiskin Windows İşletim Sistemi çalıştıran bir 
bilgisayara  bağlanmış  olup  olmadığını  gösteren  uygulama  yazılımları  mevcuttur.  Bunlardan  bir 
tanesi örnek olarak verilen USBDeview ’dir. Bu uygulama sadece bağlanan USB aygıtının ismi ve 
tanımını  değil  aynı  zamanda  seri  numarasını,  ilk  bağlanma  tarihini  ve  son  takılıp  çıkarılma 
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tarihlerini  de  gösterebilmektedir.  Bir  başka  yöntem ise  Windows Kayıt  Defterini  incelenmektir. 
Windows  Kayıt  bilgilerini  gösteren  uygulama  (Windows  Registry  Editor)  açılarak 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USBSTOR  altında,  bir 
bilgisayara bağlanmış flash bellek ve harici harddisklerin markaları ve sürümleri görülebilir. 

A33. Dijital  belgelerde  belgenin bulunduğu aygıtın  imajının orijinal  hash değeri  aygıta  el 
koyma  esnasında  çıkartılmış,  belgelenmiş  ve  bir  kopyası  aygıtın  sahibine  verilmiş  olmalıdır.  
Örneğin, suça konu dijital belgelerin bulunduğu bir USB belleğin ele geçirilmesini takiben hash 
çıkartma işlemi USB belleğin imaj kopyası üzerinde gerçekleştirilmeli ve hash değeri bir tutanakla 
kayıt altına alınmalıdır. Ayrıca, hash değeri USB belleğin sahibi veya varsa şüpheli şahıslara veya 
vekillerine verilmelidir. Böyle bir uygulama sonradan dijital belgelerde sahtecilik ihtimalini ortadan 
kaldırır.  Çünkü  sonradan  yapılan  dijital  belgelerdeki  değişiklikler  hash  değerinin  orijinal  hash 
değerinden farklılaşmasına neden olacağından sahtecilik iki hash değeri karşılaştırılarak kolaylıkla 
saptanabilir. Delil bütünlüğü açısından aygıtın imajının orijinal hash değerinin el koyma aşamasında 
çıkartılmış olması ve bunun sonradan doğrulanabilir bir şekilde kayda alınması şarttır.

Buna ilaveten delil bütünlüğü için el koyma esnasında imaj çıkarma ve hash değeri hesaplama 
için kullanılmış olan bütün sistem, yazılım ve yöntemler ayrıntılı bir şekilde bir doküman içinde 
açıklanmalıdır.

A34. Bir gazeteye gönderilen CD ve DVD’lerin yazıldıkları “kaynak bilgisayar/kaynak veri 
depolama  aygıtı”  belli  değildir.  Bu  CD  ve  DVD’lerde  yer  alan  sayısal  belgelerin  kaynağı  ve 
doğruluğu hakkında sadece sayısal verilere bakarak yorumda bulunmak mümkün değildir. Ancak 
CD-R tipi kayıt ortamlarında sonradan yapılan eklemeler ve değişiklikler tespit edilebilmektedir. 
Dava  konusu  CD’ler  CD-R  tipinde  olup  incelenen  11  ve  17  nolu  CD’ler  tek  oturumda 
oluşturulmuşlardır.  Dolayısıyla 11 ve 17 nolu CD’lerin hazırlandıkları  tarihten sonra değişikliğe 
uğramamış oldukları anlaşılmaktadır.

07.12.2010 tarihinde Donanma Komutanlığı’nda yapılan aramada el konulan 5 numaralı hard 
diskin o tarihteki el koyma tutanağında imajının çıkarılmadığı ve dolayısıyla MD-5 ve SHA1 hash 
değerlerinin saptanmadığı görülmektedir.

22.03.2011  tarihli  Donanma  Komutanlığı  Askeri  Savcılığı  tarafından  görevlendirilen 
Tuğamiral  Sinan  Azmi  TOSUN,  Dz.Kur.Bnb.  Haşim TÜRKER,  İsth.Kd.Yzb.  Bayram YAŞAR, 
Müh.  Kd.Yzb.  Birol  AYVAT  ve  Müh.Kd.Yzb.  Orhan  OZAN’dan  oluşan  bilirkişi  heyetinin 
raporunda belirtilen MD-5 ve SHA-1 hash değerlerinin tarafımızca çıkartılmış olan hash değerlerine 
eşit olduğu görülmektedir. Ayrıca bu hash değerleri 19.11.2014 tarihinde Siber Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü Adli  Bilişim Büro  Amirliği’nde  görevli  polis  memurları  tarafından  hazırlanan 
tutanaktaki hash değerlerine eşittir.

Hakan Büyük’ün Eskişehir’deki evinde yapılan aramada el koyulan flash belleğin hash değeri 
tarafımızdan yeniden çıkartılmış ve el koyma tutanağındaki hash değerine eşit olduğugörülmüştür.

A35.  Heyetimiz ceza hukuku konusunda uzman değildir. Ancak, el koyma yapılmadan elde 
edilen bir  dijital  belgede veya  delil  bütünlüğü sağlanmayan bir  dijital  belgede el  koyma işlemi 
sonrasında, metadata verilerinin gerçeği yansıtmayacak bir şekilde düzenlenmiş/değiştirilmiş olması 
olasılığı vardır. Bunun ceza tayin edilmesine nasıl etki edeceği konusu uzmanlık alanımızın dışında 
kalmaktadır.

A36. Kaynak  bilgisayar,  dava  konusu  dijital  delillerin  hazırlandığı  ve  adli  bilişim 
prosedürlerinin uygulanarak delillerin kopyalandığı ve incelendiği bilgisayara verilen addır. Kaynak 
bilgisayar, Adli Bilişim kapsamında önemli bir delildir, çünkü belgelerin yazar ismi, son kaydeden 
ismi, oluşturulma tarihi, değiştirilme tarihi gibi bazı önemli üstverileri kaynak bilgisayarın sistem 
saatine  ve  bu  bilgisayarda  kurulu  bulunan  işletim sisteminin  ve  uygulamaların  ayarlarına  göre 
otomatik olarak atanır. 

Ne  var  ki  kaynak  bilgisayarın  bulunması  kolay  değildir.  Genelde  bir  bilgisayar,  üzerinde 
oluşturulan dokümanlar üzerinde bilgisayarın saptanmasına yarayacak izler bırakmamaktadır. Buna 
istisna  olarak eski  Word dokümanlarında dokümanların yaratıldığı  bilgisayarların  Ethernet  veya 
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kablosuz  adaptörlerine  ait  MAC adresi  metadataları  bulunabilmekte  ve  bu  dokümanların  hangi 
bilgisayarda oluşturulmuş olabileceği saptanabilmektedir. Bu davadaki dijital dokümanlarda MAC 
adresi  metadata  alanları  saptanmamıştır.  Dolayısıyla  doküman-bilgisayar  ilişkisinin  kurulması 
mümkün değildir.

A37.  Bir  dijital  dokümanın  hash  değeri,  eğer  o  dokümanın  içeriğinde  veya  üstverilerinde 
herhangi bir değişiklik yapılmamışsa dokümanın orijinal halinin hash değerinegöre değişmez ve 
delil bütünlüğünün bozulmadığını gösterir. Bir bilgisayardan başka bir flash bellek/CD/harddiske 
kopyalanan dokümanların aynı kalıp kalmadığı (herhangi bir şekilde değiştirilip değiştirilmediği) 
hash değeri kullanılarak anlaşılabilir. Bir dijital dokümanın iki farklı depolama aygıtında farklı hash 
değerlerine sahip olması, o dokümanın içeriğinin veya üstverilerinin aktarımdan önce veya sonra 
değiştirildiğine dair şüphe oluşturur. 

A38.  Bir  JPEG  dosyasında  Exif  (Exchangeable  Image  File  Format),  XMP  (Extensible 
Metadata  Platform)  veya  IPTC  (International  Press  Telecommunications  Council)  metadata 
kümeleri bulunabilir. Exif dijital kameraların fotoğraf parametrelerini ve ayrıca küçük görüntüler 
(thumbnails)  hakkındaki  parametreleri  barındıran  bir  yapıdır.  Exif  dosya  formatında  metadata 
verileri 4 gruba toplanmıştır. Temel resim imaj dosya klasörü (Main image IFD), Exif Sub Imaj  
dosya klasörü (Exif Sub IFD), küçük resim imaj dosya klasörü (Thumbnails IFD) ve diğer. 

Exiv2  gibi  yazılım  uygulamaları  aracılığıyla  bir  imaj  dosyasına  ait  EXIF  (Exchangeable 
Image File format) verileri çıkartılabilir (http://www.exiv2.org/download.html). 

Her  imaj  dosyasına  ait  detaylı  EXIF  verisine  ulaşmak  mümkün  değildir.  Çoğunlukla  bu 
detayda üstveri bilgisi imaj dosyalarında kaydedilmez. 

İstanbul Emniyet İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 28.02.2011 tarihinde 
yazılan inceleme raporunda, jpg dosyalarına ait şu üstveriler çıkartılmıştır: Name, Logical Size, Full 
Path,  Hash  Value,  Physical  Sector,  File  Ext,  File  Type.  Bu  bilgiler  dosyanın  mevcut  olan 
üstverilerini içermektedir, ancak imaj dosyasına özel EXIF bilgileri çıkartılmamıştır. 

İstanbul  Emniyet  Müdürlüğü  Bilişim  Suçları  ve  Sistemleri  Şube  Müdürlüğü  ve  Organize 
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 07.06.2011 tarihinde hazırlanan inceleme raporunda, 
jpg dosyalarına ait şu üstveriler çıkartılmıştır: Name, File Modified, Logical Size, Full Path, Hash 
Value. Bu bilgiler dosyanın mevcut olan üstverilerini içermektedir, ancak imaj dosyasına özel EXIF 
bilgileri  çıkartılmamıştır.  Söz  konusu  jpg  dosyalarına  ait  detaylı  EXIF  bilgilerine  heyetimiz 
tarafından da ulaşılamamıştır. 

A39.  Bilgisayar  saat  ve  tarihi  değiştirilerek  bir  rar  dosyasının  oluşturulma  tarih  ve  saati 
gerçekte olduğundan (işlemin yapıldığı gerçek tarih ve saat) farklı gösterilebilir.

A40.  Soruda belirtildiği  gibi  Mitec Hexedit  programı  kullanılarak dava kapsamındaki  MS 
Office  dosyalarının  GUID  bilgisine  tarafımızdan  ulaşılabilmektedir.  Aşağıda  bir  örnek 
gösterilmektedir.

A41. Bir kurumda bir bilgisayara veya bilgisayar ağına kimlerin hangi yetkilerle erişeceği 
ilgili kişilerin görevleri ve o kurumun işleyişi ile ilgilidir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu konudaki 
kuralları ve soruda sözü edilen yabancı personelin nitelikleri ve görevleri konusunda bilgi sahibi 
değiliz. Eğer bir personelin görevleri kapsamında elde ettiği yetkiler ağa bağlanmasını mümkün ve 
gerekli  kılıyorsa ve bu bağlantı  kurum kuralları  ile çelişmiyorsa burada güvenlik ihlalinden söz 
edilemez. Ancak personelin yetkileri ağa bağlanmasını sağlayacak düzeyde değilse ve bu kişi ağ 
bağlantısını  görevi  dışında  kötüye  kullanabilecek  niteliklere  sahipse  bu  durumda  bir  güvenlik 
ihlalinden söz edilebilir.

A42. Askeri kurumlarda değişik gizlilik derecelerine (tasnif dışı, hizmete özel, özel, gizli, çok 
gizli)  sahip  belgelere  hangi  niteliklere  sahip  kişilerin,  hangi  görevler  kapsamında  erişebileceği 
bellidir. Askeri kurumlarda sivil personelin de çeşitli görevler kapsamında belirli yetkilerle görev 
aldığı  bilinmektedir.  Soruda  sözü  edilen  bakım  işlemlerinde  nasıl  bir  yöntem  uygulandığı, 
bilgisayarlarda  hangi  gizlilik  derecesi  sınıfına  sahip  belgelerin  olduğu,  bakım  işlerini  yapan 
personelin  hangi  yetkilere  sahip  olduğu  tarafımızca  bilinmemektedir.  Gizlilik  dereceli  bilgilere 
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yetkisi  olmayan  kişiler  tarafından  erişim  olup  olmadığına  kanımızca  askeri  yetkiler  tarafından 
yerinde yapılacak incelemeler neticesinde karar verilebilir.

A43. Dava kapsamında yaptığımız bilirkişilik çalışmasında elde ettiğimiz tüm bulgular ve bu 
bulguların nedenleri ile ilgili olasılıklar raporumuzun içeriğinde yer almaktadır. 

B.GAZETECİ  TARAFINDAN  TESLİM  EDİLEN  CD  VE  DVD’LERLE  İLGİLİ 
SORULAR

B1. a) ve b)  Her iki  görüntüde yer  alan [Content_Types].xml 2006 Aralık  ayında ECMA 
International  tarafından ECMA 376 standardı  olarak  yayınlanmış  Office Open XML formatının 
temel dosyasıdır.  MS Office 2007 ve 2010 ile oluşturulmuş Office dokümanları  arşivlenmiş bir 
paket  olarak bu formatta  saklanırlar.  [Content_Types].xml  bu paketteki  dosya  tiplerini  ve  diğer 
XML parçalarını tanımlar. Dokümanın içinde yer alan temel doküman gövdesi, stilleri, ayarlar ve 
dosya  özellikleri  gibi  ana  içerik  tipleri  [Content_Types].xml  tarafından  belirtilirler. 
Drs/shapexml.xml ve drs/downrev.xml girdileri paketin içinde şekil çizimi ile ilgili klasörler altında 
organize edilmiş xml parçalarıdır. 

c) 2003 yılında kullanımda olan en yeni Word yazılımı MS Word 2003 olup Microsoft Office 
XML kullanmaktadır. Microsoft Office XML ve Office Open XML birbirinden farklıdır. Microsoft 
Office XML tek bir xml dosyası kullanır. Sıkıştırma ve klasörler altına arşivleme kullanmaz. Ayrıca 
Microsoft  Office  XML’de  [Content_Types].xml’e  rastlanmaz.  Dolayısıyla  görüntüde  yer  alan 
dosyalar Microsoft Word 2003 veya önceki Word sürümleri ile yaratılmamıştır.

Özetle, Microsoft Office 2007 ve sonraki Office Open XML destekleyen Word ile yaratılmış 
bir belge, Microsoft Word 2003 dosyası (.doc uzantılı) olarak (uyumluluk kipinde) kaydedilse de 
Office Open XML özelliklerini taşır. 

d)  Gerçek kayıt  tarihi Microsoft  Office 2007’nin beta sürümünün test  edilmeye başlandığı 
tarih olan 16 Kasım 2005 ve sonrası olabilir.

e)  ve  f)  Tek  oturumda  kaydedilen  CD’ningerçek  kayıt  tarihi,  içindeki  belgelerin  gerçek 
oluşturulma  tarihlerinden  önce  olamayacağı  için  CD  en  erken  16  Kasım 2005’de  kaydedilmiş 
olmalıdır. 

B2. a)  Bu girdi dokümanın Office Open XML formatına uygun olduğunu ve dolayısıyla 16 
Kasım  2005  ve  sonrasında  beta  sürümü  test  edilen  Microsoft  Powerpoint  2007  yazılımı  ile 
oluşturulmuş olduğunu gösterir.

b) Dosyanın gerçek kayıt tarihi 16 Kasım 2005 ve sonrası olabilir.
B3. a)B2’nin cevabında belirtildiği gibi, 11 nolu CD’de kayıtlı EK-B Tertiplenme Planı.ppt 

dosyası  en  erken  16  Kasım 2005’de  oluşturulmuş  olabilir.  Birebir  aynı  olan  17  nolu  CD’deki 
CARSAF EYLEM PLANI/ EK-B TERTİPLENME PLANI.ppt ve CARSAF EYLEM PLANI/ EK-
D HEDEF BÖLGE KROKİSİ.ppt tam kayıt yolundaki dosyalar da Office Open XML formatına 
uygun oldukları için en erken 16 Kasım 2005’de oluşturulmuş olmalıdırlar.

b)  17  nolu  CD’nin  gerçek  kayıt  tarihi  Microsoft  Office  2007’nin  beta  sürümünün  test 
edilmeye başlandığı tarih olan 16 Kasım 2005 ve sonrası olabilir.

B4. J. Mu. Yzb Hakan Erdoğan’ın 19 Şubat 2010 tarihli raporunda üzerinde veri incelemesi 
yapılan 19 adet bilgisayar, MEBS dosya sunucusunda ve Plan odası içerisinde bulunan bilgisayarda 
kullanılan  kızaklı  taşınabilir  bellek  üzerinde  soruşturma  konusu  ile  ilgili  doküman  tespit 
edilemediği belirtilmektedir.

Müh. Kd. Yzb. Orhan Ozan, Müh. Kd. Yzb. Birol Ayvat, İsth. Kd. Yzb. Bayram Yaşar, Dz.  
Kur. Bnb. Haşim Türker ve Tuğamiral Sinan Azmi Tosun’un 14 Ocak 2011 tarihli  raporunda 5 
numaralı harddisk içerisinde normal kullanıcı isimlerinden farklı bir adla (Builtin/Administrators) 
kaydedilmiş  ve  Donanma  Komutanlığı  İstihbarat  İKK  ve  Güvenlik  Şube  Müdürlüğü  kullanıcı 
ifadelerinde kendilerine ait olmadığı beyan edilen, görev fonksiyonlarıyla bağlantısı olmayan 943 
dosya ve 114 klasör tespit edilmiştir. 28 Temmuz 2009’dan sonraki bir tarihte ve sistem tarih/saati 
değiştirilmiş başka bir bilgisayardan aktarılarak kaydedilmiş olduğu değerlendirilen bu dosya ve 
klasörler  “manipülatif”  olarak  nitelendirilmiştir.  Ancak  mevcut  verilerden  hangi  bilgisayarda 
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oluşturulduğuna dair bir sonuca ulaşılamamıştır. Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından 
talep  edilen  “belgelerin  kim  tarafından,  hangi  tarihte,  hangi  bilgisayarda,  ne  maksatla 
oluşturulduğu” sorularına cevap verecek yeterli veriye ulaşılamamıştır. 

Delil olarak sunulan CD’lerin askeri makamlarda oluşturulmadığına dair olan bilirkişi raporu 
19  Şubat  2010  tarihli  Yzb.  Hakan  Erdoğan’ın  raporu  olup  diğer  raporda  delil  olarak  sunulan 
CD’lerden bahsedilmemekte sadece 5 numaralı harddisk ele alınmaktadır. 5 numaralı harddiskin 
sahibi  bellidir.  Yzb.  Hakan Erdoğan’ın  raporunda ele  alınan  CD imajlarını  hazırlamış  olanların 
kimliğine  aksi  iddia  olunmaz  şekilde  erişmek  mümkün  değildir.  Bunun  gerekçesi  aşağıda 
açıklanmaktadır.

CD’leri hazırlayanların kimliğine aksi iddia olunamaz kesinlikte erişmek için öncelikle CD’ler 
adli bilişim kurallarına uygun olarak ele geçirilmiş olmalıdır. Varsa, CD’lerin üzerindeki el yazıları, 
parmak izleri hazırlayan gerçek kişilere erişmek için kullanılabilir. CD’leri, içeriklerini oluşturan 
CD yazıcısıyla  ilişkilendirmek,  CD üzerinde  böyle  bir  ortam tanımlayıcı  bilgisi  olmadığı  için, 
imkansızdır. Dolayısıyla CD’leri CD yazıcının bulunduğu bilgisayara bağlı veya bağlanan, orijinal 
dosyaların  bulunduğu  “kaynak  veri  depolama  aygıtı”  ile  ilişkilendirmek  gereklidir.  Şüpheli  bir 
kaynak  veri  depolama  aygıtı  varsa,  CD ve  şüpheli  kaynak  veri  depolama  aygıtının  üzerindeki 
belgelerin içerikleri ve üstverileri karşılaştırılabilir. Bir dosya için %100 benzerlik saptandığında, 
dosyanın  şüpheli  “kaynak  veri  depolama  aygıtı”ndan  sözkonusu  CD’ye  aktarılarak  yazıldığı 
düşünülebilir.  Bunun  için  şüpheli  “kaynak  veri  depolama  aygıtı”nın  bağlı  olduğu/bağlandığı 
bilgisayarın sistem dosyalarındaki CD yakma (yazma) kalıntılarına bakılabilir. 

Ayrıca,  kaynak veri  depolama aygıtının bağlandığı  veya  bağlı  olduğu bilgisayar,  CD’lerin 
ortam  tanımlayıcı  bilgilerindeki  yazdırılma  tarihleri  ve  içlerindeki  dosyaların  son  değiştirilme 
tarihlerive  de  CD’leri  yazdırmış  olduğundan  şüphelenilen  kişilerin  (örneğin  bilgisayarın 
kullanıcılarının) ilişkisinin kanıtlanması gereklidir. Bunun için zaman damgalı bina/oda giriş-çıkış 
kayıtları,  zaman  damgalı  kamera  kayıtları,  zaman  damgalı  iletişim  kayıtları  gibi  ek  bilgilerin 
kullanılması ve kullanıcıların benzerlik saptanan belgelere sözkonusu tarihlerde erişim imkanlarının 
ve erişim haklarının olup olmadığının da belirlenmesi de gereklidir. 

Yukarıda bahsedildiği gibi, CD’deki dosyaların üstverilerindeki tarihlerde,CD ile kaynak veri 
depolama aygıtı  ilişkilendirilmesi  ve  bilgisayar  kullanıcıları  ile  kaynak veri  depolama aygıtının 
bağlı  olduğu  veya  bağlandığı  bilgisayarın  ilişkilendirilmesi  yapılmadığı  takdirde  CD’leri 
hazırlayanların kimliğine aksi iddia olunamaz kesinlikte erişilmesi mümkün değildir. 

Erdem  Alparslan,  Tahsin  Türköz,  Dr.  Hayretdin  Bahşi  tarafından  19/02/2010  tarihinde 
hazırlanan bilirkişi raporunda ele geçirilen CD’leri oluşturan yazılımların sürümlerinin saptandığı 
görülmekle beraber, yazılımların seri numaraları ve CD yazıcının markası belirlenmemiştir. Buna 
göre üst paragrafta belirtildiği gibi, sadece belge benzerliğine dayalı bir CD – kaynak veri depolama 
aygıtının  ilişkilendirmesi  gereklidir.  Yine  üst  paragrafta  belirtildiği  gibi,  şüpheli  kaynak  veri 
depolama  aygıtının  yokluğunda  (Hakan  Erdoğan  raporunda  belgelerin  İKK’daki  19  bilgisayar, 
MEBS  sunucusu  ve  kızaklı  bellekte  bulunmadığını  belirtmiştir)  bu  da  gerçekleştirilememiştir. 
Dolayısıyla  üst  paragraftaki  gerekli  unsurların  yokluğunda  CD’leri  oluşturanların  kimlik  tespiti 
yapılamaz.

B5. a) Söz konusu CD’ler içindeki dosyalarda, oluşturma tarihinden sonraki yıllarda ilk defa 
tasarımlanmış  ve  satışa  çıkarılmış  Microsoft  referanslarının  (Calibri  font,  Office  Open  XML 
şeması) olmasıoluşturma tarihlerinin doğruluğu üzerinde şüphe uyandırmaktadır. Bu durum CD’leri 
oluşturan CD yazıcının bağlı  olduğu bilgisayarın işletim sisteminin referans aldığı saatin yanlış 
olduğu anlamına gelmektedir.

b)  Genelde  işletim sistemi  saati  ayarlanmadığında  eski  tarihi  referans  alması  ve CD’lerin 
oluşturulma  tarihinin  eski  gözükmesi  mümkündür.  Ancak  bir  bilgisayarın  saatinin  özellikle 
değiştirilerek CD’lerin yakılma tarihlerinin gerçek tarihten farklı gösterilmesi normal bir kullanıcı 
davranışı  olarak  görülemez.Ayrıca  belgelerin  içinde,  belgelerin  görünürdeki  oluşturulma/son 
değiştirilme tarihlerinde  henüz var  olmayan,  ileri  tarihli  Microsoft  referanslarının  (Calibri  font, 
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Office  Open  XML şeması  gibi)bulunması,  söz  konusu  belgelerin  zamanlarının  gerçek  tarihleri 
yansıtmadığını gösterir. Ancak sadece sayısal dokümanlardan elde edilen teknik veriler kullanılarak, 
kaynak bilgisayar/veri depolama aygıtının da belirlenemediği durumlarda, CD’lerin ve belgelerin 
tarihlerinin neden gerçeği yansıtmadığını ve şu olasılıklardan hangisinin gerçekleştiğini anlamak 
mümkün değildir: 1. Bilgisayar sistemindeki saatin pili bitmiş veya arızalanmış olabilir. 2. İşletim 
sisteminin  tarihi  kurulumundan  itibaren  ayarlanmamış  olabilir.  3.  Sistem  saati  özellikle  yanlış 
ayarlanmış olabilir.

c)  Microsoft Office belgelerinde görünen yazar ismi, son kaydeden ismi, oluşturulma tarihi, 
değiştirilme  tarihi  gibi  bazı  önemli  üstverilerbelgenin  düzenlendiği  Office  programının  kurulu 
olduğu bilgisayardan alınırlar. İstenirse, uygun kullanıcı bilgilerine ve zaman ayarlarına sahip bir 
bilgisayar  hazırlanıp,  bu  bilgisayar  üzerinde  uygunüstverilere  (şirket  adı  gibi)  sahip  Office 
programları  kurulabilir.  Böyle  bir  bilgisayarda  hazırlanmış  belgelerdeki  üstveriler  önceden 
kurgulandığı şekilde görünürler. Bu üstveriler ücretsiz veya ücretli yazılımlar aracılığıyla sonradan 
da istendiği şekilde değiştirilebilirler.  Dolayısıyla sadece üstverilere bakılarak bu CD’lerin Mart 
2003 ayında hazırlandığı kesin olarak tespit edilemez.

Dava  konusu  CD’lerdeki  dosyalardaki  Microsoft  referansları  (Calibri,  Cambriayazıtipleri, 
Office Open XML şeması gibi) kesin olarak CD’lerin ve içlerinde bu referansları taşıyan dosyaların 
16 Kasım 2005 tarihinden sonra oluşturulduğunu ortaya koymaktadır. 

B6.Tekrar yazılabilme özelliği olmayan CD’lere(CD-Recordable) sonradan bilgi kaydetmek 
veya içindeki mevcut dosyaları güncellemek CD tek seferde kayıt metoduyla yaratılmışsa mümkün 
değildir. Eğer CD birden fazla seferde kayıt metotlarıyla açılmışsa (track-at-once veya incremental 
packet writing) sonradan bilgi kaydetmek veya yazılı bilgiyi güncellemek mümkündür. Bu durumda 
güncellenen dosyanın eski hali “silinirken” görülmez hale getirilir. Yeni hali ise kompakt diskteki 
boş  bölgelere  yazılır.  CD-R  teknolojisinde  dosyaların  “silinmesi”  diskteki  işgal  ettikleri  yerin 
serbest kalması anlamına gelmez. Uygun kayıt metoduyla açılmış CD üzerine sonradan bilgi kayıt 
edilebilmesi veya içindeki mevcut dosyaların güncellenmesi için CD’nin kapatılmamış olması ve 
içinde yeni eklenen veriyi depolanmasına yetecek kayıt alanının bulunması da gereklidir.

Söz konusu CD’lerden 11 ve 17 nolu olanlarve TDK Marka 1 nolu CDTÜBİTAK’ta görevli 
bilirkişiler Burak Bayoğlu, Ünal Tatar, Yılmaz Çatalkaya tarafından hazırlanan 16.06.2010 tarihli 
raporagöre  tek  oturumda  ve  sonradan  ekleme  yapılmadan  hazırlanmışlardır.  Bu  tespitler 
tarafımızdan da Isobuster yazılımı kullanılarak doğrulanmıştır. Buna göre tek seferde yazılmış olan 
her üç CD’de de bir güncelleme yapılmış olması söz konusu değildir.

B7.Dosyalar  için  dosya  sistemi  (örneğin  Windows  NTFS,  FAT)  tarafından  zaman  bilgisi 
(sistem zaman bilgisi) tutulduğu gibi, bu dosyaları oluşturan ve işleyen uygulamalar da (örneğin 
Word) dosyanın içine zaman bilgisi (uygulama zaman bilgisi) kaydederler. Dosya sistemi tarafından 
tutulan yaratılma zamanı kopyalama ile güncellendiğinden bu yanıtta ele alınan Word dosyasında 
tutulan  oluşturulma  (yaratılma)  zamanıdır.  Bir  dokümanın  son  yazdırma  tarihinin  yaratılma 
tarihinden  önce  olması  dokümanın  orijinalinin  yazıcı  çıktısı  alındıktan  sonra  kopyasının  farklı 
kaydet (save as) komutu ile farklı bir isim ile yaratıldığını ve sonradan CD’ye konduğunu gösterir.  
Örneğin, A.doc Word dokümanı 01.02.2001 tarihinde yaratılmış, üzerinde bir takım düzenlemeler 
yapıldıktan sonra 02.02.2001 tarihinde yazdırılmış olsun. Aynı dosya 03.02.2001 tarihinde “save as” 
komutu ile B.doc Word dokümanı olarak kaydedildiğinde, orijinal dokümanın üstverilerinden son 
yazdırma tarihi B.doc dokümanına taşınır. Bu durumda, B.doc Word dokümanının oluşturma tarihi 
03.02.2001 ve son yazdırma tarihi ise 02.02.2001 olarak görünecektir. 

B8.  B1,B2 ve B3 numaralı sorulardaki dosyaların üstverilerinde ilgili soruların yanıtlarında 
açıklandığı gibi tutarsızlıklar olduğu belirlenmiştir.B7 numaralı sorudaki dosyaların üstverilerinde 
ise  tutarsızlık  yoktur.  Sadece  sayısal  verilere  bakarak  kullanıcıların  gerçek  niyetlerini  anlamak 
mümkün  olmaz,  ancak  CD’lerdeki  dosyaların  oluşturulma  aşamalarında  normal  kullanıcı 
davranışları dışında işlemler yapıldığı söylenebilir.

B9.  Dava  konusu  CD’lerdeki  dosyaların  Windows  işletim  sistemi  altında  çalışan  kişisel 
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bilgisayarlarda  (personal  computer  –  PC)  Microsoft  Office  programları  ile  oluşturulduğu 
anlaşılmaktadır.  Bu  tür  yazılımlara  sahip  bir  bilgisayar  hazırlanarak  ve  bu  bilgisayarın  sistem 
zamanı istenen tarihe ve saate ayarlanarak, istenen üst verilere (yazar adı, zaman bilgileri) sahip 
dosyalar  ve klasörler  yaratmak mümkündür.  Ayrıca dosya  ve klasörlerin  üst  verilerini  sonradan 
değiştirmek de mümkündür. Bu değişiklik uygun şekilde yapıldığında bunu anlamak da mümkün 
değildir. Dosyalar elektronik imza ile imzalanmadığından sadece üst verilere bakarak bu dosyaların 
hangi gerçek kişiye ait olduğunu belirlemek de mümkün değildir.

CD’lere  adli  bilişim prensiplerine  uygun  el  koyma işlemi  yapıldığı,  CD’lerin  adli  bilişim 
prensiplerine uygun korunup muhafaza edildikleri varsayılsa bile,bu CD’lerin dijital delil  olarak 
sayılabilmeleri, yukarıdaki paragrafta belirtilen belirsizlikler ve önceki sorularda belirtilen zaman 
çelişkileri altında değerlendirilmelidir. 

B10. Mahkemece tarafımıza 16 nolu CD tevdi edilmediğinden, ayrıca da 16 nolu CD ile ilgili 
ara karar bulunmadığından, bu husustaki sorular cevaplandırılmamıştır. 

C.ESKİŞEHİR’DE EL KONULAN FLASH BELLEK İLE İLGİLİ SORULAR

C1. Desktop.ini dosyası, bir CD veya DVD yazma esnasında ya da yeni bir klasör oluşturma 
durumunda  Windows  işletim  sisteminin  yarattığı  bir  sistem  dosyasıdır.  Desktop.ini  dosyası, 
yaratılan yeni  bir  klasörün görünümüne ait  özellikleri  saklar.  Bu sayede,  klasör her  açıldığında 
dosyaları aynı düzende (örneğin, özel bir klasör logosu kullanılıyorsa onu kullanarak) gösterilir. 

Soruda  sözü  edilenCD  elimizde  bulunmamaktır.  Ayrıca  CD  üzerindeki  incelemelerimiz 
sonucunda,Emniyet raporlarında bahsi geçen desktop.ini dosyasına Şekil 12’de gösterildiği şekilde 
rastlanmamıştır. Bu nedenle söz konusu CD ve desktop.ini dosyası üzerinde doğrudan bir inceleme 
yapılamamıştır.Ancak, Windows 7 ve 8.1 işletim sistemine sahip farklı bilgisayarlarda yaptığımız 
incelemelerde,  bir  CD’ye  kayıt  için  bekleyen  dosyalar  arasındasaptanan  desktop.ini  dosyasının 
değiştirme tarihinin,  CD yazdırma tarihinden önce olabildiği  tespit  edilmiştir.  Bu durumda,  söz 
konusu şüpheyi  uyandıran desktop.ini  dosyasının değiştirme tarihinin 21.02.2011’den önceki bir 
tarihi  göstermesi,  flash  disk  içindeki  dosyaların  Emniyet  tarafından  daha  önceden  elde 
bulundurulduğu anlamına gelmemektedir. 

C2.  Söz  konusu  HVKoor..doc  dosyası,  flash  bellekte  iki  farklı  klasörde  yer  almaktadır. 
Bunlardan  ilki,  DOSYALARIM\BİLVANİS  ÇİFTLİĞİ\ESKİŞEHİR adlı  klasörün  altındadır.  Bu 
klasördeki HvKoor..doc dosyasının üst verileri aşağıdaki gibidir: 

Yazar: Ahmet DİKMEN
Son kaydeden: Cem Gurdeniz
Revizyon sayısı: 4
Program ismi: Microsoft Word 9.0
Şirket: DZ.K.K.
İçerik oluşturma tarihi: 24.02.2003 14:57
Son kaydetme tarihi: 24.02.2003 17:26
Değiştirme tarihi: 24.02.2003 18:26
Toplam değişiklik süresi: 00:26:00 (26 dakika)

HvKoor..doc  dosyasının  bulunduğu  ikinci  klasör  DOSYALARIM\DZKK  DAN 
GELENLER’dir. Bu klasörde bulunan HvKoor..doc dosyasının üst verileri aşağıdaki gibidir:

Yazar: aysirin
Son kaydeden: Cem Gurdeniz
Revizyon sayısı: 12
Program ismi: Microsoft Word 9.0
Şirket: (yok)
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İçerik oluşturma tarihi: 22.02.2003 18:26
Son kaydetme tarihi: 24.02.2003 10:57
Değiştirme tarihi: 24.02.2003 12:57
Toplam değişiklik süresi: 00:11:00 (11 dakika)

Bir veri saklama ortamında (CD/DVD, disk, flash bellek) farklı klasörler altında aynı isme 
sahip, fakat içeriği ve/veya üstverileri farklı dosyalar olabilir. Aynı isme sahip iki dosya farklı kişiler 
tarafından farklı zamanlarda güncellenmiş ve saklanmış olabilir. Ancak daha önce de vurgulandığı 
üzere Microsoft Office belgelerine ait üst veriler, bir dijital belgenin gerçek yazarını belirlemek için 
güvenilir  bir kaynak değildir,  çünkü üst veriler  uygun bir  bilgisayar ortamında istendiği şekilde 
oluşturulabildiği gibi kullanıcılar tarafından da kolaylıkla değiştirilebilir.  Bu nedenle aynı isimle 
yaratılmış,  iki  farklı  üst  veri  bilgisine  ulaşıldığı  için,  söz  konusu  dijital  belgenin  iki  değişik 
versiyonu olduğu değerlendirilmektedir. Ne var ki bu versiyonlarınkim tarafından, ne zaman, ne 
şekilde yaratıldığının ve hangisinin ilk  yaratılan  versiyon olduğunun tespiti  teknik inceleme ile 
mümkün değildir. 

C3.  Fiziksel  olarak  uzak  mesafelerde  bulunan  kişiler  bir  bilgisayar  ağı  üzerinden  aynı 
bilgisayara uzaktan erişim “remote desktop connection” programı ile bağlanarak aynı MS Word 
yazılımını kullanıp dosyalarını oluşturabilirler. Ancak birbirinden uzak yerlerde bulunan bireylerin 
ortak geçmiş birlikteliği ya da ağ üzerinden aynı sunucuya erişim imkanı yoksa, bu tür dosyaların 
oluşma olasılığını hesaplayabilmek içindosyaların yaratıldığı ve değiştirildiği tarihler arasındailgili 
Word versiyonunun(9.2812) dünya üzerindeki yaygınlığının bilinmesi gerekir.

C4. a) Flash bellek içerisinde bulunan Word dosyalarının üretildikleri uygulama versiyonunun 
özellikleri ile oluşturma ve son kaydedilme tarihleri, doküman üzerinde yapılan değişiklik sayıları 
ve kullanıcı dosya yolu bilgileri ışığında; 

Soruda geçen “kayıt satırı” ifadesi net olarak anlaşılamamaktadır. Burada anlatılmak istenen 
“doküman içine kayıt edilmiş satır sayısı” olabilir veya Office 2000 (Word 9) ve öncesinde yer alan 
“son 10 kullanıcının kayıt” bilgisi olabilir.

Aşağıdaki yanıt önce “doküman içine kayıt edilmiş satır sayısı”na göre verilmiştir.
Oluşturma ve son kaydedilme tarihleri farklı olan bir Word dosyasının tek kayıt satırına sahip 

olması mümkündür. Oluşturma ve son kaydedilme tarihlerinin birbirinden farklı olması, dosyanın 
oluşturulduktan  sonra  bir  ya  da  birkaç  kez  değiştirildiğini  ve  kaydedildiğini  belirtir.  İki  tarih 
arasındaki fark, dosyadaki kayıt satır sayısını belirlemez. Örneğin, bir Word dosyası, 01.01.2001 
tarihinde 5 satır ile yaratılıp, 15 gün sonra 4 satırı silinerek, 1 satır olarak, 16.01.2001 tarihinde son 
kez kaydedilmiş olabilir. Ya da, bir Word dosyası 01.01.2001 tarihinde 1 satır ile yaratılıp, 1 gün 
sonra  aynı  satırda  değişiklik  yapıp  dosyayı  son  kez  kaydedilebilir.  Dolayısıyla,  bu  örnekte  de 
dosyanın oluşturma ve son kaydedilme tarihleri  farklı  olmasına rağmen dosya tek kayıt  satırına 
sahip olabilir.

Soruda  “kayıt  satırı”  ifadesi  ise  anlatılmak  istenen  “son  10  kullanıcının  kayıt”  verisi  ise 
aşağıdaki bilgiler verilebilir.

Son  10  yazar  (Last  10  authors)  bilgisi  Word  dokümanlarında  Office  2000  (Word  9)  ve 
öncesinde  tutulmaktadır.  Office  2000  (Word  9)  sonrası  sürümlerde  bu  bilginin  dokümanlarda 
tutulmasından vazgeçilmiştir. Bu bilgi kullanıcı tarafından Word programının ara yüzünü kullanarak 
doğrudan  görülememektedir.  Microsoft  firması  bu  bilgilerin  farklı  durumlarda  (örneğin  farklı 
kaydetme (save as),  makineler  arası  kopyalama ve taşıma sonrası  güncelleme veya burada akla 
gelmeyen diğer durumlar) nasıl değiştiğini açıklayan ayrıntılı bir doküman yayımlamamıştır.  Bu 
nedenle  bu  bilgilerin  her  zaman  tutarlı  olarak  tutulup  tutulmadığından  emin  olmak  mümkün 
değildir. Yaptığımız denemelerde bir doküman aynı kullanıcı tarafından aynı klasöre kısa sürelerde 
kayıt  edilirse  son  10  kullanıcı  listesinin  her  defasında  güncellenmediği  görülmüştür.  Diğer  bir 
gözlem ise şöyledir; doküman birinci kullanıcı tarafından oluşturulduktan sonra ikinci bir kullanıcı 
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tarafından  değiştirilip  tekrar  birinci  kullanıcıya  dönerse  ve  birinci  kullanıcı  dokümanı  orijinal 
klasörü üzerinde güncellerse son 10 kullanıcı listesi yine güncellenmeyebilmektedir. Son kayıt eden 
kullanıcı (last saved) alanının güncellenmediği durumlar da gözlemlenmiştir. Bu nedenlerle kayıt 
edilme  sayısı  ile  son  10  kullanıcı  listesinde  tutarsızlık  olabilir.  Eğer  doküman  iki  defa  kayıt 
edilmişse ancak “son 10 kullanıcı” listesinde sadece bir  kayıt  görünüyorsa akla gelen diğer bir 
olasılık bu kayıtlardan birinin Word 9 sonrası bir Word sürümü ile yapılmış olmasıdır. Çünkü Word 
9  sonrası  Office  uygulamaları  bu  listeyi  silmektedir.  Başka  bir  olasılık  ise  bu  alanın  özellikle 
değiştirilmiş olabileceğidir. Soruda hangi belge veya belgelerin kast edildiği belirtilmemiştir. 

b)  Soruda “doküman içine kayıt edilmiş satır sayısı” kastedildiğine göre yanıtlanmıştır. Üst 
veri  bilgilerinde  bir  dijital  dokümanın  üzerinde  10’dan  fazla  değişiklik  yapıldığı  bilgisi  yer 
alıyorken aynı dijital dokümanın tek kayıt satırına sahip olması mümkündür. Örneğin, doküman 
yaratılırken 11 kayıt satırı yazılabilir ve her değişiklikte 1 satır silinebilir. Böylece, dokümanın en 
son versiyonunda tek kayıt satırı bulunur. Ya da doküman tek kayıt satırı ile yaratılabilir ve aynı  
satır 10’dan fazla kez değişikliğe uğrayabilir. 

Soruda “kayıt  satırı” ifadesi ise anlatılmak istenen “son 10 kullanıcının kayıt” verisi  ise a 
şıkkında  verilen  bilgiler  geçerlidir.  Bu  bilgilerin  özeti  tekrar  edilmiştir.  Microsoft  firması  bu 
bilgilerin  farklı  durumlarda  (örneğin  farklı  kaydetme  (save  as),  makineler  arası  kopyalama  ve 
taşıma sonrası güncelleme veya burada akla gelmeyen diğer durumlar) nasıl değiştiğini açıklayan 
ayrıntılı  bir  doküman  yayımlamadığından  bu  bilgilerin  her  zaman  tutarlı  olarak  tutulup 
tutulmadığından emin olmak mümkün değildir. Yukarıda a) şıkkında da açıklandığı gibi yaptığımız 
denemelerde bir doküman aynı kullanıcı tarafından aynı klasöre kısa sürelerde kayıt edilirse son 10 
kullanıcı  listesinin  her  defasında  güncellenmediği  görülmüştür.  Diğer  bir  gözlem  ise  şöyledir; 
doküman birinci kullanıcı tarafından oluşturulduktan sonra ikinci bir kullanıcı tarafından değiştirilip 
tekrar birinci kullanıcıya dönerse ve birinci kullanıcı dokümanı orijinal klasörü üzerinde güncellerse 
1on 10 kullanıcı listesi yine güncellenmeyebilmektedir. Bu nedenlerle kayıt edilme sayısı ile son 10 
kullanıcı listesinde tutarsızlık olabilir. Eğer doküman 10’dan fazla defa kayıt edilmişse ancak “son 
10 kullanıcı” listesinde sadece bir kayıt görünüyorsa akla gelen diğer bir olasılık bu kayıtlardan 
bazılarının Word 9 sonrası bir Word sürümü ile yapılmış olması bu nedenle de listelenmemesidir. 
Çünkü Word 9 sonrası Office uygulamaları bu listeyi silmektedir. Başka bir olasılık ise bu alanın 
özellikle  değiştirilmiş  olabileceğidir.  Soruda  hangi  belge  veya  belgelerin  kast  edildiği 
belirtilmemiştir.

C5. İncelemeye  konu olan flash bellek  içerisindeki  dosyalar  İstanbul  Emniyet  Müdürlüğü 
Bilişim  Suçları  Şube  Müdürlüğü  ve  İstanbulEmniyet  Müdürlüğü  Terörle  Mücadele  Şube 
Müdürlüğünce tanzim edilmiş, sırasıyla 07/06/2011 ve 28/02/2011 tarihli raporlar incelenmiştir. Her 
iki  inceleme raporunda sanıkların  hazırladığı  iddia  olunan Word dosyalarının  oluşturma ve  son 
kaydedilme  tarihleri  arasında  yaklaşık  11  saat  fark  bulunmaktadır.  Örneğin, 
DOSYALARIM\İHTİMALAT\I.planhazirliklari.doc  belgesinin  ilk  raporda  oluşturma  tarihi 
05.03.2003  12:55  olarak  görünüyorken,  ikinci  raporda  05.03.2003  01:55  olarak  görülmektedir. 
Başka  bir  örnek  olan  DOSYALARIM\SEÇİM\Mahalli  Seçimler.doc  belgesinin  ilk  raporda 
oluşturma  tarihi  30.03.2004  21:39  iken,  ikinci  raporda  30.03.2004  10:39  olarak  görülmektedir. 
Ancak diğer üst veriler (yazar, revizyon no, program ismi, hash değeri, vs.) aynı görünmektedir.

Oluşturma  ve  son  kaydedilme  tarihleri  arasındaki  farklar,  inceleme  yapılırken  kullanılan 
bilgisayardaki  işletim  sisteminin  veya  kullanılan  adli  bilişim  yazılımının  (Sleuthkit  Autopsy, 
Encase, FTK Imager gibi) saat dilimi (UTC, UTC+2) ile alakalı olabilir. Farklılığın diğer nedenleri 
ise  saat  bilgisinin  bazen  12 saatlik  bazen de  24  saatlik  sisteme göre  gösterilmesi  ve  yaz  saati 
uygulamasının dikkate alınıp alınmamasıdır. İstanbulEmniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube 
Müdürlüğünce  tanzim  edilmiş  raporlardaki  saat  bilgileri  incelendiğinde  07/06/2011  tarihli 
raporlarda  24  saatlik  gösterim kullanılırken28/02/2011  tarihli  raporda  ise  12  saatlik  gösterimin 
kullanıldığı görülmüştür. Örnek olarak gösterilen iki dosyada bizim yaptığımız incelemelere göre 
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(UTC+2 saatine göre ayarlanmış bir işletim sistemi üzerinde), aşağıdaki üst verilere ulaşılmıştır:

I.planhazirlikları.doc belgesi
Konu: Oraj Hava Harekat İhtimalat Planı Hazırlıkları
Yazar: T.ATMAN
Son kaydeden: T.ATMAN
Revizyon no: 49
Program ismi: Microsoft Word 9.0
Şirket: TURGUT
Oluşturma tarihi 05.03.2003 11:55
Son kaydedilme tarihi 07.03.2003 14:02
Toplam değişiklik süresi: 03:40:00

Mahalli Seçimler.doc belgesi
Yazar: isth.bsk.
Son kaydeden: isth.bsk.
Revizyon no: 3
Program ismi: Microsoft Word 9.0
Şirket: TURGUT
Oluşturma tarihi 30.03.2004 21:39
Son kaydedilme tarihi 30.03.2004 22:34
Toplam değişiklik süresi: 00:55:00

Diğer üst veriler önceki inceleme raporlarıyla aynı bilgileri içermektedir.
C6. Flash bellek içerisinde iki adet tara0059.jpg dokümanı bulunmaktadır. Bunlardan ilkinin 

tam  dosya  yolu  DOSYALARIM.zip\BİLVANİS  ÇİFTLİĞİ\ESKİŞEHİR\3-ISLAK 
İMZALILAR.zip\tara0059.jpg’dir.  İkinci  dokümanın  tam  dosya  yolu  ise 
DOSYALARIM.zip\ANKARA BELGELERİM\mehmet nuri kureşten aldığım 12 mayıs2009 JPG\2-12  
mayıs 2009 JPG\tara0059.jpg’dir.

Dosya yolu, 
DOSYALARIM.zip\BİLVANİS  ÇİFTLİĞİ\ESKİŞEHİR\3-ISLAK  İMZALILAR.zip\tara0059.jpg  

olan dokümanın oluşturma ve değiştirme tarihi 19.04.2007’dir. 
Dosya yolu, 
DOSYALARIM.zip\ANKARA  BELGELERİM\mehmet  nuri  kureşten  aldığım  12  mayıs2009  

JPG\2-12  mayıs  2009  JPG\tara0059.jpg  olan  dokümanın  oluşturma  ve  değiştirme  tarihi 
29.06.2009’dur.

Dosya içeriğinde bir gazete haberinin taranmış görüntüsü bulunmaktadır. Bu gazete haberinin 
tarihi  12.05.2009  olarak  görülmektedir.  Bir  dijital  dosyanın  oluşturma  ve  değiştirme  tarihi,  o 
dosyanın kayıtlı bulunduğu bilgisayarın sistem tarih ve saat ayarlarına bağlı olarak kaydedilir. Eğer 
sistem tarihi eski bir gün ve saati gösteriyorsa, dijital dosyanın da oluşturma tarihi eski bir gün ve 
saati  gösterir.  Bu  nedenle,  12.05.2009  tarihine  ait  bir  gazete  haberinin  scanner  ile  taranmış 
görüntüsü olan bir dijital dosyanın oluşturma tarihi daha erken olabilir. Bu, o dijital dosyanın daha 
önce  oluşturulduğunu  göstermez;  dosyanın  oluşturulduğu  bilgisayarın  sistem  tarih  ve  saatinin 
güncel  (gerçek)  tarih  ve  saati  olmadığını  veya  daha  sonra  dosya  üst  verilerinin  değiştirildiğini 
gösterir. 

Soruda  belirtilen  tara0059.jpg  dosyasının  ikinci  kopyasına  DOSYALARIM.zip\ANKARA 
BELGELERİM\mehmet nuri kureşten aldığım 12 mayıs2009 JPG\2-12 mayıs 2009 JPG\klasöründe 
ulaşılmıştır. Bu dosyanın oluşturma ve değiştirme tarihi 29.06.2009’u gösterdiğinden, içerikte yer 
alan 12.05.2009 tarihiyle uyumludur. Aynı dosyanın iki farklı klasörde iki farklı oluşturma tarihine 
sahip olması, söz konusu dosyanın flash belleğe kopyalandığı bilgisayar(lar)ın kopyalama esnasında 
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sistem tarihlerindeki farklılıktan dolayı olabilir.

C7.  Flash bellek içerisinde bulunan dijital dokümanlardan tara0053.jpg’nin tam dosya yolu 
DOSYALARIM.zip\BİLVANİS ÇİFTLİĞİ\  ESKİŞEHİR\ 3-ISLAK İMZALILAR.zip\tara0053.jpg’dir. 
Dosya yolu belirtilen dijital verinin oluşturulma ve değiştirilme tarihi 19.04.2007’dir. Bu dosyanın 
içeriği 12.02.2008 tarihli bir yazının scanner ile taranmış görüntüsünden oluşmaktadır. Dosyanın 
oluşturma  tarihi  ile  içeriğindeki  dokümanın  tarihinin  birbiriyle  uyumlu  olmaması,  bu  dosyanın 
oluşturulduğu ve flash belleğe aktarıldığı bilgisayarın sistem tarihinin güncel (gerçek takvim tarihi) 
olmamasından kaynaklanabilir. Diğer bir olasılık ise dosyanın üstverilerinin sonradan bir program 
yardımıyla değiştirilmiş olmasıdır. Bu bilgiler ışığında, böyle bir dijital verinin üstverilerinde yer 
alan tarihlerin gerçeği yansıttığı kanısına varılamaz. Sistem tarihine bağlı olarak değişen “oluşturma 
tarihi” güvenilir bir delil olarak kabul edilmemelidir. 

C8.  Dijital  dosyaların  üstveri  bilgileri  ücretsiz  yazılım  uygulamaları  sayesinde  kolaylıkla 
değiştirilebilir ve bu değişim uygun şekilde yapıldığında üstveri bilgilerinin önceden değiştirilip 
değiştirilmediği tespit edilemez. Yukarıdaki örnekler ışığında, bir dijital dosyanın üstveri bilgileri 
değiştirilerek geçmişte oluşturulmuş izlenimi vermek veya eski tarihli bir bilgisayarda söz konusu 
dijital dosyayı oluşturarak üstveri bilgilerini eski tarihli olarak kaydetmek mümkündür. 

C9.  Anılan flash diskin içindeki DOSYALARIM.rar adlı arşiv dosyası ve “?odrum” isimli 
silinmiş boş dizin, Autopsy SleuthKit 3.1.1 yazılımı ile incelenmiştir. DOSYALARIM.rar adlı arşiv 
dosyasının üst verileri aşağıdaki gibidir:

Oluşturma tarihi (Created time): 02.10.2009 21:21:25 EEST (Doğu Avrupa yaz saatine göre)
Değiştirme tarihi (Modified time): 02.10.2009 21:12:10 EEST 
Son erişim tarihi (Access time): 02.10.2009 00:00 EEST

Silinmiş olan “?odrum” boş dizinine ait üst veriler aşağıdaki gibidir:

Oluşturma tarihi (Created time): 27.05.2009 23:20:58 EEST (Doğu Avrupa yaz saatine göre)
Değiştirme tarihi (Modified time): 27.05.2009 23:21:00 EEST 
Son erişim tarihi (Access time): 27.05.2009 00:00 EEST

Söz konusu DOSYALARIM.rar dosyasının oluşturma tarihi, değiştirme tarihinden sonraki bir 
saati (oluşturma 21:21, değiştirme 21:12) göstermektedir. Her dosya gibi, bir rar arşiv dosyası da, 
oluşturulduktan sonra başka bir yere kopyalanırsa (kopyala – yapıştır komutu ile),  kopyalandığı 
tarih  dosyanın  oluşturma  tarihi  olarak  kaydedilir.  Bu  durumda,  oluşturma  tarihi  değiştirme 
tarihinden sonraki bir tarihi ve saati gösterebilir. 

D.5 NUMARALI HARD DİSK İLE İLGİLİ SORULAR

5  Numaralı  hard  diskteki  (HD5)  dosya/klasör  hareketlerinin  zamanları  tarafımızdan 
incelenerek bu konudaki bulgular bir teknik rapor olarak Ekler bölümünde verilmiştir. (Bkz. EK 1:5 
Numaralı  Hard  Diskteki  Dosya/Klasör  Hareketlerinin  Sıralarının  ve  Zamanlarının 
İncelenmesi). Bazı  dosya/klasör  zamanlarının  nedenlerini  anlayabilmek  ve  verileri  doğru  bir 
biçimde değerlendirebilmek için elde edilen bilgilere bir bütün olarak bakmak gerekmektedir. Konu 
bütünlüğünü  kaybetmeden  soruların  yanıtlarını  anlayabilmek  için  öncelikle  bu  teknik  raporun 
okunması yararlı olacaktır. Zaten soruların birçoğunun yanıtı bu raporda yer almaktadır. Tek tek 
sorulara yanıt verilirken de bu rapora atıfta bulunulmuştur. 

SORULARIN YANITLARI:
D1. a)  Windows işletim sistemi ile birlikte kullanılan NTFS dosya sisteminde eğer diskin 

takılı olduğu bilgisayarın (veya bilgisayarların) saati sürekli güncel ise veya en azından ilk çalışma 
zamanından itibaren ileriye doğru artarak ilerliyorsa klasörlerin (folder) $MFT dosyasında görünen 
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yaratılma (oluşturulma) zamanları (date created) ile değiştirilme zamanları (date modified) arasında 
şu  ilişki  oluşur:  yaratılma  zamanı  ≤  değiştirilme  zamanı.Diğer  bir  deyişle  yaratılma  zamanı 
değiştirilme zamanına ya  eşit  olur  ya  da yaratılma zamanı  değiştirilme zamanından daha erken 
(önceki) bir zamana denk düşer. 

Yaptığımız  incelemelerde  klasör  tarihlerindeki  bu  kuralın  iki  durumda  bozulabildiği 
görülmüştür:

1. Disk saati güncel olmayan bir bilgisayara bağlıyken klasörün içine kopyalama yapılması 
veya 

2. Klasörlerin Winrar, Winzip, 7-zip gibi arşivleme/sıkıştırılma programları ile bir arşivden 
çıkartılarak  diske  kopyalanması.  Bu  tür  arşivleme  programlarının  bazıları  klasörlerin  orijinal 
değiştirilme tarihlerini koruyarak diske kopyalayabilmektedirler. Bu durumda klasörlerin yaratılma 
tarihleri ise o andaki bilgisayarın sistem saatinden alınmaktadır.

HD5’teki  dosya/klasör  hareketleri  incelendiğinde  ise  yukarıdaki  1.  durumun gerçekleştiği, 
zamanı güncel olmayan bir bilgisayarda kopyalama yapıldığı anlaşılmıştır.

HD5’in $LogFile sistem dosyası incelendiğinde ayrıntıları EK 1’de verilen değerlendirmeler 
sonucunda klasör tarihlerindeki tutarsızlığın nedeni olarak heyetimizde oluşan kanaat şudur: Klasör 
yaratıldıktan sonra, disk sistem zamanı güncel olmayan ve geçmiş bir tarihi gösteren bir bilgisayara 
takılıyken söz konusu klasörün içine kopyalama yapılmıştır. 

Örneğin yukarıdaki tabloda :\İKK klasörünün 6.5.2008 tarihinde yaratıldığı görülmektedir. Bu 
klasör büyük olasılıkla disk, sistem zamanı güncel olan bilgisayarda takılıyken yaratılmıştır. Ancak 
daha  sonra  disk  sistem  zamanı  güncel  olmayan  ve  8.4.2004  tarihini  gösteren  bir  bilgisayara 
takılarak içine klasör ve dosyalar kopyalanmıştır. Bu nedenle :\İKK klasörünün değiştirilme tarihi 
geçmişteki bir zaman olan 8.4.2004 tarihine dönmüştür.

:\İKK\2004 klasörü ise  kanımızca zaten disk sistem zamanı  güncel  olmayan ve 18.8.2004 
tarihini  gösteren  bir  bilgisayara  takılıyken  yaratılmıştır.  Ancak  daha  sonra  disk  sistem  zamanı 
güncel olmayan ve daha eski, kopyalama anında 8.4.2004 tarihini gösteren bir bilgisayara takılarak 
içine  klasör  ve  dosyalar  kopyalanmıştır.  Bu  nedenle  :\İKK\2004  klasörünün  değiştirilme  tarihi 
geçmişteki bir zaman olan 8.4.2004 tarihine dönmüştür. Bu kanımız EK 1’deki hard disk 5 ile ilgili 
raporumuzda da yer almaktadır.

Yukarıdaki tablodaki tüm klasörlerin zamanları  arasındaki tutarsızlık  benzer  şekilde diskin 
sistem zamanı güncel olmayan ve geçmiş bir tarihi gösteren bir bilgisayara takılarak söz konusu 
klasörlerin içine kopyalama yapılmış olmasıyla ilgilidir.

b) Bir  klasör var olmadan önce MFT kaydı oluşmaz. Bu nedenle var olmayan bir  kaydın 
güncellenmesi de mümkün değildir.

c) MFT sistem dosyasında görünen oluşturma zamanı (date created) bu dosyaların hard disk 
5’e kopyalanma zamanlarını göstermektedir. Soruda adı geçen dosyalar çok kısa bir zaman dilimi 
içinde hard diske kopyalandıkları için oluşturma zamanları saniyesine kadar aynı gözükmektedir. 
Eğer  MFT  kayıtlarına  nano  saniyeler  hassasiyetinde  bakılırsa  aslında  dosyaların  kopyalanma 
zamanları arasında nano saniyeler mertebesinde farklılıklar olduğu görülmektedir (1 nano saniye = 
0,000 000 001 saniye). Raporumuzda da belirttiğimiz gibi bu soruda adı geçen dosyaların dışında 
başka  dosyalar  da  sistem  zamanı  08.04.2004  olan  bir  bilgisayarda  diske  kopyalanmış  olarak 
görünmektedirler. Yapılan incelemede 19:35:26 -19:38:19 (UTC+2,Yaz) saatleri arasında, yaklaşık 
üç dakikalık bir zaman dilimi içinde, EK 2’de “18.08.2004 Oluşturma tarihli dosyalar/klasörler” 
başlığı altında listesi verilen toplam 107 adet dosyanın başka bir kaynaktan Hard Disk 5’in “DATA” 
(D:) bölümüne kopyalandığı kanaatine varılmıştır. 

d)  EK  1’deki  teknik  raporumuzda  ayrıntıları  verilen  inceleme  sonucunda  Hard  Disk  5 
(HD5)’in  SISTEM bölümündeki  (C:)  işletim sistemi  28.07.2009 günü saat  11:09’da  devre  dışı 
kaldıktan sonra, HD5 tarih ve saat ayarları güncel olmayan (gerçek takvim tarihini yansıtmayan)bir 
bilgisayara  (veya  peş  peşe  farklı  bilgisayarlara)  takılıyken  altı  farklı  tarihte  (18.08.2004, 
11.12.2005,  20.03.2007,  03.10.2008,  15.07.2009 ve 08.04.2004) görünecek biçimde DATA (D:) 
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bölümüne toplam 944 dosyanın başka bir kaynaktan (disk, CD/DVD, flash bellek) kopyalandığı 
kanaatine varılmıştır. Bu kopyalamalar sırasında diskte 114 adet yeni klasör oluşmuştur. Bu dosya 
ve klasörlerin tam listesi görünürde yaratıldıkları tarihlere göre EK 2’de verilmiştir. Diskin bağlı 
olduğu bilgisayar veya bilgisayarların sistem zamanlarının güncel olmamasının bir olası nedeni de 
sistem saatini  besleyen sistem pilinin  tükenmesi  veya  arızalanması  olarak düşünülebilir.  Ancak, 
tutarsızlık gösteren tarihlerin altı tane olması, tarihler arasında bir ilişki olmaması (birbirini izleme 
gibi),  tarihler  arasında  aylar  hatta  yıllar  mertebesinde  zaman  boşlukları  (dosya/klasör  hareketi 
olmayan zamanlar) olması, son işlemlerde tarihin bir kez daha geçmişe dönmesi bütün bu olayların 
sistem pili arızasıyla açıklanmasını güçleştirmektedir. Çünkü sistem pili arızalanan bir bilgisayarın 
tarih ve saat değerlerinin bilgisayarın her açılışında aynı değere gelmesi beklenir. Kopyalamaların 
altı  farklı  bilgisayarda  yapıldığı  varsayılsa  bile,  tesadüfen  altısının  da  sistem  pillerinin  arızalı 
olduğunu ve sistem zamanlarının birbiriyle ilgisi olamayan geçmiş zamanlara işaret ettiğini kabul 
etmek gerekir  ki  bunun da olasılığı  yok denecek azdır.  Kopyalamaların yapıldığı bilgisayarların 
zamanlarının hangi nedenle güncel olmadığını HD5’ten elde edilen teknik verilerden kesin olarak 
anlamak  mümkün  olmamakla  birlikte,  yukarıda  sıralanan  bütün  koşullar  dikkate  alındığında 
kopyalama  yapılan  bilgisayar  veya  bilgisayarlardaki  sistem  zamanlarının  özellikle  kullanıcı 
tarafından  bu  şekilde  ayarlandığı  daha  güçlü  bir  olasılık  olarak  değerlendirilmektedir.  Bir 
bilgisayarın saatinin geçmiş bir tarihe ayarlanması ve bunun defalarca farklı tarihlere denk düşecek 
şekilde  yapılması  bilgisayarların  olağan  kullanımında  rastlanan  bir  durum değildir.  Olağan  bir 
kullanım durumunda kullanıcılar uzun süre bilgisayarlarını güncel olmayan bir tarihle kullanmak 
yerine doğru tarihi ayarlamayı tercih ederler, çünkü sistem zamanın hatalı olması kullanıcıya çeşitli 
zorluklar  çıkaracaktır.  HD5 sistem saati  güncel  olmayan  bir  bilgisayara  takılıyken  diske  dosya 
kopyalanması,  bu  dosyaların  oluşturulma  tarihlerinin  gerçekten  daha  eski  görünmesine  neden 
olmuştur. 

D2.  “Built-in  administrator”  Windows  işletim  sistemi  ilk  kurulduğunda  var  olan  ilk 
kullanıcıdır  ve  sistem üzerinde  tüm yetkilere  sahiptir.  Windows kurulumu tamamladıktan  sonra 
kullanıcılar genellikle kendilerine özel kullanıcı giriş isimlerini yaratırlar ve sisteme bu isimler ile 
erişirler.  Sistemde  herhangi  bir  problem  oluştuğunda  ve  yetkili  bir  işlem  gerekli 
olduğunda“administrator” kullanıcısı ile sisteme girilerek düzeltme işlemleri yapılır.

Hard Disk 5’teki  Word belgelerinin sahip (owner) üst  verileri  incelendiğinde şu bulgulara 
ulaşılmıştır. Disk sistem zamanı güncel olmayan bir bilgisayara takılıyken DATA (D:) bölümüne 
kopyalanan LSN-zaman çelişkisi  içeren dosyaların dışında kalan diğer dosyaların sahip (owner) 
alanlarının“S-1-5-21-19579…” gibi  bir  bilgi  içerdiği  görülmüştür.  Bu bilgi  sistemdeki  kullanıcı 
isimleri ile uyuşmamaktadır. Büyük olasılıkla bu bilgi Microsoft Office sistemi kurulurken verilmiş 
olabilir.  Üst  verilerdeki  bu  alan  (owner)  güncel  (yeni)  Microsoft  Office  sürümlerinde 
kullanılmadığından bu üst verinin ne şekilde atandığı ile ilgili kesin bilgiye yapılan araştırmalarda 
ulaşılamamıştır. LSN-zaman çelişkisi içeren ve sonradan kopyalandığı anlaşılan Word belgelerinin 
ise sahip (owner) alanlarının“administrator” olduğu görülmektedir. Bunun nedeni büyük olasılıkla 
diskin sonradan takıldığı bilgisayardaki Office kurulum işlemlerinin ve diğer dosya işlemlerinin 
“administrator” kullanıcısıyla yapılmış olmasıdır.

D3.  İmajlardaki  dosya  ve  klasörlerin  zaman  bilgileri  verilirken  farklı  bilirkişi  ve  uzman 
raporlarında farklı saat dilimleri kullanılmıştır. Bazılarında incelemelerde saat dilimi olarak UTC, 
bazılarında  ise  UTC+2.00  kullanıldığından  aynı  dosya/klasör  hareketinin  saat  bilgisi  farklı 
raporlarda farklı görünebilmektedir. Ayrıca yaz saati uygulamasının dikkate alınıp alınmadığı da 
aynı  saat  değerinin  farklı  görünmesine  neden  olmaktadır.Diğer  bir  farklılık  nedeni  de  bazı 
raporlarda 12 saatlik gösterimin, bazılarında ise 24 saatlik gösterilimin kullanılmasıdır. Bu durum, 
inceleme  yapılırken  kullanılan  araçlardan  ve  onların  nasıl  ayarlandığından  kaynaklanmaktadır. 
Sonuçta aynı saat bilgisi yukarıda sıralanan farklılıklardan dolayı farklı raporlarda farklı biçimde 
görünmektedir.  Örneğin  bir  dosyanın  05.00  (UTC)  olan  bir  saat  bilgisi  Türkiye  saatine  göre 
gösterilirse 07.00 (UTC+2) olarak görünmektedir.  Eğer aynı  saat bilgisi  yaz saati  uygulamasına 
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göre gösterilirse 08.00 (UTC+2, Yaz) olacaktır. Bizim raporumuzda HD5 ile ilgili incelemelerde 
zaman  (saat)  dilimi  olarak  Türkiye’de  geçerli  olan  UTC+2.00  kullanılmıştır  ve  geçerli  olduğu 
durumlarda yaz saati de dikkate alınmıştır. Ayrıca HD5 incelendiğinde dosya/klasör hareketlerinin 
saat bilgilerindeki bir iki saatlik farkın elde edilen bulguları etkilemediğinden inceleme açısından 
bir  önem  taşımamaktadır.  Bu  araştırma  kapsamında  asıl  belirleyici  unsurun  dosya/klasör 
hareketlerinin  (yaratma,  içerik  değiştirme,  özellik  değiştirme,  erişim)  tarih  (gün/ay/yıl)  bilgileri 
olduğu görülmektedir.

D4.  Bir dosyanın içeriğinin değiştirilmesini önlemek için kullanıcılar isterlerse bir dosyaya 
“salt okunur” özelliği kazandırabilirler. Bu özellikteki bir dosyanın içeriği değiştirilemez. 

Kullanıcı  eğer  dosya  üzerinde  gerekli  yetkilere  sahipse  “salt  okunur”  bir  dosyanın  bu 
özelliğini kaldırabilir ve dosyanın içeriği tekrar değişebilecek duruma gelir. Ayrıca CD ve DVD’lere 
yazılan dosyalar da bu ortamlar üzerinde “salt okunur” özelliği kazanırlar. 

D5. Bu soru D2’de yanıtlanmıştır.
D6. Dosyalar  arasındaki  saat  farkının  nedenlerinin  bu  saatleri  incelerken  kullanılan  saat 

diliminden  ve  farklı  gösterim  yöntemlerinden  (yaz/kış,  12/24)  kaynaklandığı  D3  sorusunun 
yanıtında  açıklanmıştır.  Dosyalar  kullanıcılar  tarafından çeşitli  nedenlerle  salt  okunur  yapılırlar. 
Örneğin,  adli  bilişimde  imaj  yüklenirken  (mounting)  dosyalar  üzerinde  herhangi  bir  yanlış 
değişikliğin meydana gelmemesi için imaj salt okunur yüklenir. Davaya konu olan dosyaların bir 
arşivleme  amacıyla  kayıt  edildiği  ve  üzerlerinde  değişiklik  yapılması  beklenilmediği  için  salt 
okunur kılındıkları düşünülebilir. “Builtin/Administrators” sahiplik bilgisi taşımaları ise dosyaların, 
hard diskin veya CD’leri yazan CD yazıcısının bağlı bulunduğu bilgisayarın ait olduğu domaine 
erişim hakkı  bulunan bütün “Admin” yetkili  kullanıcılar  tarafından değiştirilebilecekleri,  erişim 
haklarının  düzenlenebileceği  anlamını  taşır.  Soruda sözü edilen  üç  bulgu arasında  ilişki  olduğu 
düşünülmemektedir.  Raporumuzda  ayrıntıları  açıklandığı  şekilde  Hard  Disk  5  (HD5)  üzerinde 
yapılan incelemelerde elde edilen sonuç şudur: HD5’in SISTEM (C:) bölümündeki işletim sistemi 
28.07.2009  günü  saat  11:09’da  devre  dışı  kaldıktan  sonra,  HD5  tarih  ve  saat  ayarları  güncel 
olmayan  bir  bilgisayara  (veya  peş  peşe  farklı  bilgisayarlara)  takılıyken  altı  farklı  tarihte 
(18.08.2004, 11.12.2005, 20.03.2007, 03.10.2008, 15.07.2009 ve 08.04.2004) görünecek biçimde 
DATA  bölümüne  toplam  944  dosyanın  başka  bir  kaynaktan  (disk,  CD/DVD,  flash 
bellek)kopyalandığı kanaatine varılmıştır.  Bu kopyalamalar sırasında diskte 114 adet yeni klasör 
oluşmuştur. Bu dosya ve klasörlerin tam listesi EK 2’de verilmiştir.

D7.  Dosyalar  ve  klasörler  tamamen aynı  olsalar  bile  CD’lerin  kaynağının  HD5 olduğunu 
söylemek mümkün değildir. Bu aktarım aynı verilere sahip başka bir diskten de yapılmış olabilir.

D8.  Evet. $LogFile dosyasında dosya/klasör hareketleri yapıldıkları sırayla numaralandırılır. 
Bu numaraya LSN (Log Sequence Number) adı verilir. LSN’i daha büyük olan bir dosya/klasör 
hareketinin  LSN’i  daha  küçük  olan  bir  dosya/klasör  hareketinden  daha  sonra  yapılmış  olması 
gerekir. Diğer bir deyişle LSN’i büyük olan hareketin daha yeni olması beklenir.

D9. Soruda belirtilen bazı noktalar yanlış anlamalara açıktır. Sorunun yanıtına geçmeden önce 
bu noktalar aşağıda açıklanmış ve düzeltilmiştir.

Windows XP işletim sistemi, bir sorun oluştuğunda bilgisayarı geçmişteki sağlıklı bir duruma 
döndürebilmek için gerekli durumlarda (örneğin yeni bir program yüklendiğinde) diskte geri dönüş 
noktaları  (restore  point)  oluşturulur.  Bu  geri  dönüş  noktaları  bilgisayarın  o  andaki  durumunu 
gösteren önemli sistem bilgilerini tutan klasörlerdir. Belli bir duruma geri dönülmek gerektiğinde 
yapılacak  olan  işlemleri  içeren  “change.log,  change.log.1,  change.log.2”  gibi  dosyalar  bu 
klasörlerin içinde yer alırlar. Geri dönüş klasörleri ve içlerindeki dosyalar işletim sistemi tarafından 
otomatik olarak üretildikleri gibi istenirse kullanıcı tarafından da oluşturulabilirler. HD5’in bağlı 
olduğu  Windows  XP işletim  sisteminde  bu  geri  dönüş  dosyalarının  her  gün  otomatik  olarak 
üretildiği  görülmektedir.  Bu  nedenle  incelenen  HD5’te  de  birden  fazla  geri  dönüş  klasörü  ve 
klasörlerde  birden  fazla  dosya  bulunmaktadır.  Bunların  hepsi  şu  ana  klasörün  altında  yer  alır: 
“:\System Volume Information\_restore{3D63EA63-1173-413D-9F74-AB1925127957}\”.  HD5’in 
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DATA bölümüne ait $MFT dosyasında bu tür 58 adet geri dönüş klasörüne ait kayıt belirlenmiştir. 
“…\RP303\” klasörü de bunlardan biridir.

Soruda “…\RP303\change.log”  isimli  dosyanın  önce  yaratıldığı,  daha  sonra  da  boyutunun 
değiştiği  belirtilmektedir.  Bu  tespit  doğru  değildir.  $LogFile  dosyasında  yaptığımız  incelemede 
HD5’te  “…\RP303\change.log”  isimli  dosyaların  geri  dönüş  noktaları  oluşturulurken  defalarca 
yaratıldığı daha sonra bu dosyaların adının “…\RP303\change.log.1” olarak değiştirilip yeni bir 
“change.log” isimli dosya oluşturulduğu görülmüştür. Bu durum işletim sisteminin çalışmasından 
kaynaklanmakta olup dava konusu dosyaların oluşturulması konusunda bir bulgu sağlamamaktadır. 
Buna rağmen soruda sorulduğu için “…\RP303\change.log” dosyalarının $LogFile  dosyasındaki 
hareketlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

•Soruda  belirtilen  LSN:2603566728  numaralı  $LogFile  kaydında“…\RP303\change.log” 
dosyası yaratılmıştır ancak soruda belirtildiği gibi bu dosyanın o andaki MFT kayıt numarası 2479 
değil 2978’dir.Bu işlem 27.07.2009 Pazartesi günü saat 09:38:21’e (UTC+2,Yaz) denk gelmektedir.

•Daha sonra  LSN:2618217901 numaralı  kayıtta  bu  dosyanın  adı  “…\RP303\change.log.1” 
olarak değiştirilmiştir.

•LSN:  2618218233  numaralı  $LogFile  kaydına  göre  MFT  kayıt  numarası  2460  olan 
bir“…\RP303\change.log” dosyası oluşturulmuştur.

•Daha sonra  LSN:2618869104 numaralı  kayıtta  bu  dosyanın  adı  “…\RP303\change.log.2” 
olarak değiştirilmiştir.

•LSN:  2618218233  numaralı  $LogFile  kaydına  göre  MFT  kayıt  numarası  2479  olan 
bir“…\RP303\change.log”  dosyası  oluşturulmuştur.  Böylece  soruda  belirtilen  MFT  kaydındaki 
“change.log” dosyası oluşmuştur.

•MFT 2479 kayıt numaralı “…\RP303\change.log” dosyasına ilişkin $LogFile dosyasındaki 
son kaydın LSN’i ise 2618905101’dir.

Yukarıda de belirtildiği gibi “…\RP303\change.log” dosyasının hareketleri işletim sisteminin 
olağan çalışmasından kaynaklanmakta olup dava konusu dosyaların oluşturulması konusunda bir 
bulgu sağlamamaktadır.

Bununla birlikte $LogFile dosyasındaki başka kayıtlar incelendiğinde LSN-zaman tutarsızlığı 
olan dosya ve klasörler belirlenmiştir. Bu konunun ayrıntıları EK 1’deki teknik raporumuzda yer 
almaktadır. Konuyla ilgili önemli noktalar aşağıda tekrar özetlenmiştir.

HD5’in DATA bölümünün $LogFile dosyası LSN’e (Log Sequence Number) göre küçükten 
büyüğe  (eskiden  yeniye)  doğru  sıralanarak  analiz  edilmiş  ve  diskin  kullanımda  olduğu  son 
zamanlara ilişkin dosya/klasör hareketleri incelenmiştir.

LSN’i daha büyük olan bir dosya/klasör hareketinin LSN’i daha küçük olan bir dosya/klasör 
hareketinden  (zamanda)  daha  sonra  yapılmış  olması  beklenirken  DATA bölümünde  28.07.2009 
tarihinden  sonra  oluşan  hareketlerin  zaman  bilgilerinin  LSN  değerleri  ile  uyumlu  olmadığı 
görülmüştür.  LSN’i  daha  büyük olan  ve daha yeni  olması  beklenen bazı  hareketlere  ait  zaman 
bilgileri,  LSN’i  daha  küçük  olan  ve  daha  eski  olması  beklenen  hareketlerden  daha  önceki  bir 
zamanı  göstermektedir.  Bu  tür  bir  LSN-zaman  çelişkisinin  oluşmasını  sağlayabilecek  iki  olası 
senaryo dikkate alınmıştır: 

a)  Diskin  baştan  beri  takılı  olduğu  bilgisayarın  zamanı  28.07.2009  tarihini  gösterirken, 
kullanıcı tarafından daha önceki (geçmiş) bir tarihe ayarlanmış olabilir. 

B) Disk, sistem saati güncel olmayan başka bir bilgisayara bağlanmış ve zamanları LSN ile 
uyumlu olmayan dosya/klasör hareketleri zamanı güncel olmayan bu bilgisayarda gerçekleştirilmiş 
olabilir. 

Sabit diskin SISTEM bölümündeki işletim sisteminin olay kayıtları (Application Event Log, 
System  Event  Log)  ve  \System  Volume  Information\_restore{3D63EA63-1173-413D-9F74-
AB1925127957}\  altındaki  geri  dönüş  noktalarının  klasör  sıra  numaraları  ve  yaratılma tarihleri 
incelendiğinde sistem saatinin a) şıkkında belirtildiği gibi kullanıcı tarafından değiştirildiğine dair 
bir  ize rastlanmamıştır.  “Applications  Event  log”da 26.01.2009’dan 09.01.2009’a 17 günlük bir 
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zaman geri dönüşüne rastlanmıştır ancak bunun nedeni anlaşılamamıştır. Bununla birlikte bu tarih 
aralığının HD5’e kopyalandıkları düşünülen EK 2’de verilen dosyaların tarihleriyle bir bağlantısı 
yoktur.Bu  nedenle,  kanımızca  aşağıda  ayrıntıları  açıklanan  LSN-zaman  çelişkilerini  barındıran 
dosya/klasör  hareketleri,  SISTEM  bölümündeki  Windows  işletim  sistemi  28.07.2009  tarihinde 
devre dışı kaldıktan sonra HD5 sistem zamanı güncel olmayan başka bir bilgisayara (veya peş peşe 
farklı bilgisayarlara) bağlıyken gerçekleştirilmiştir. 

Diskin  DATA  bölümünün  $LogFile  dosyası  incelendiğinde  dosya/klasör  hareketlerinin 
zamanlarının yedi farklı  zaman aralığında (bölgede) kümelendikleri  görülmektedir.  24.07.2009 - 
28.07.2009 tarihlerinin arasını kapsayan 1. zaman bölgesindeki hareketlerin tarihleri birbirileriyle 
ve  LSN’leri  ile  uyumlu  olarak  değişmektedir.  1.  zaman  bölgesindeki  son  hareketin  zamanı 
28.07.2009 11:09:34 (UTC+2,Yaz)’dır.  Bu tarih/saat  bilgisi,  diskin SISTEM (C:) bölümünde de 
görülen  son  erişim  zamanı  ile  aynıdır.  Diskte  işletim  sisteminin  bulunduğu  SISTEM  (C:) 
bölümündeki  son hareketin zamanı  28.07.2009 11:09:34 (UTC+2,Yaz)  olmasına rağmen,  DATA 
(D:)  bölümündeki  $LogFile  dosyasındaki  hareketlerin  28.07.2009  11:09  tarihinde  sonlanmayıp 
devam  etmesi,  üstelik  bundan  sonraki  hareketlerin  zaman  bilgilerinin  28.07.2009’dan  geriye 
(geçmişe)  gitmesi,  diskin başka bir  makineye (veya  makinelere)  bağlandığını  ve bu aşamalarda 
SISTEM  bölümüne  erişilmediğini,  dosya/klasör  hareketlerinin  sadece  DATA (D:)  bölümünde 
yapıldığını  göstermektedir.  SISTEM  (C:)  bölümündeki  Windows  işletim  sistemi  28.07.2009 
tarihinde devre dışı kaldıktan sonra DATA (D:) bölümünde gerçekleşen dosya ve klasör hareketleri 
HD5’teki Windows işletim sistemi yerine başka bir aygıttaki (hard disk, CD/DVD, flash bellek) 
işletim sisteminin kontrolü altında yapılmıştır. Bunu sağlamak için kullanılabilecek yollardan biri 
HD5’i bir bilgisayara ikincil (harici) disk olarak bağlamak ve işletim sistemini başka bir birincil 
hard diskte çalıştırmaktır.

DATA (D:) bölümünün $LogFile dosyasındaki 1. zaman bölgesinden (28.07.2009 11:09:34) 
sonra LSN-zaman çelişkileri içeren dosya/klasör hareketleri başlamaktadır. $LogFile dosyasındaki 
kayıtların LSN değerleri artmasına rağmen zaman bilgileriönce geriye (eskiye)sonra ileriye, en son 
tekrar  geriye  (eskiye)  gitmektedir.  Bu  farklı  tarihler  iki  şekilde  oluşabilir;  her  farklı  gruptaki 
dosya/klasör hareketleri için diskin sonradan bağlandığı bilgisayarın saati kullanıcı tarafından peş 
peşe değiştirilmiş olabilir ya da disk değişik zamanlardaçeşitli nedenlerle farklı tarih/saat ayarlarına 
sahip bilgisayarlara bağlanmış olabilir.

LSN-zaman çelişkisi barındıran dosya/klasör hareketlerinin ikisi dışında tamamı kopyalama 
işlemidir.  İki  klasör  ise  yeni  olarak  yaratılmıştır.  Daha  sonra  bu  klasörlerin  de  içine  dosyalar 
kopyalanmıştır. Hard Disk 5, tarih ve saat ayarları güncel olmayan bir bilgisayara (veya peş peşe 
farklı  bilgisayarlara)  takılıyken  altı  farklı  tarihte  görünecek  biçimde  ((18.08.2004,  11.12.2005, 
20.03.2007, 03.10.2008, 15.07.2009 ve 08.04.2004) diskin DATA (D:) bölümüne toplam 944 dosya 
kopyalanmıştır.  Bu kopyalamalar sırasında diskte 114 adet yeni klasör oluşmuştur.  Bu dosya ve 
klasörlerin tam listesi görünürde yaratıldıkları tarihlere göre EK 2’de verilmiştir.

Diskin DATA (D:) bölümünün $LogFile dosyasında belirlenen zaman bölgelerinin özeti 
(disk üzerinde yaratılma sırasına göre):

1. Zaman Bölgesi: 24.07.2009 16:31 - 28.07.200911:09 (UTC+2, Yaz) arası
Bu zaman bölgesindeki hareketlerin tarihleri birbirleriyle ve LSN’leri ile uyumlu olarak ve 

artarak değişmektedir. Bu bölgedeki son tarih (28.07.2009 11:09:34) diskteki SISTEM bölümündeki 
işletim sisteminin de son kullanıldığı tarihtir. 

Bu bilgiden yola  çıkarak,  $LogFile  dosyasında bundan sonra  gelen  LSN: 2618923116 ile 
başlayan  ve  DATA bölümünde  gerçekleştiği  görülen  dosya/klasör  hareketlerinin  disk  başka  bir 
makineye (veya makinelere) ikincil (harici) disk olarak bağlıyken yapıldığı sonucuna varılmıştır.

2. Zaman Bölgesi: 18.08.2004 tarihli işlemler
Bu  zaman  bölgesinde  diskin  takılı  olduğu  bilgisayarın  tarih  ve  saat  ayarlarının  güncel 

olmadığı ve EK 2’de “18.08.2004 Oluşturma tarihli dosyalar/klasörler” başlığı altında listesi verilen 
toplam 44 adet  dosyanın başka bir  kaynaktan (disk,  CD/DVD, flash bellek vb.)Hard Disk 5’in 
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“DATA”  bölümüne  kopyalandığı  anlaşılmaktadır.  Bu  kopyalama  işlemleri  sırasında  5  klasör 
oluşmuştur.

3. Zaman Bölgesi: 11.12.2005 tarihli işlemler
Bu  zaman  bölgesinde  diskin  takılı  olduğu  bilgisayarın  tarih  ve  saat  ayarlarının  güncel 

olmadığı ve EK 2’de “11.12.2005 Oluşturma tarihli dosyalar/klasörler” başlığı altında listesi verilen 
toplam 11 adet  dosyanın  başka bir  kaynaktan  Hard Disk 5’in “DATA” bölümüne kopyalandığı 
anlaşılmaktadır. Bu kopyalama işlemleri sırasında 1 adet yeni klasör kopyalanarak oluşmuştur.

4. Zaman Bölgesi: 20.03.2007 tarihli işlemler
Bu  zaman  bölgesinde  diskin  takılı  olduğu  bilgisayarın  tarih  ve  saat  ayarlarının  güncel 

olmadığı ve EK 2’de “20.03.2007 Oluşturma tarihli dosyalar/klasörler” başlığı altında listesi verilen 
toplam 17 adet  dosyanın  başka bir  kaynaktan Hard Disk 5’in “DATA” bölümüne kopyalandığı 
anlaşılmaktadır. Bu kopyalama işlemleri sırasında 2 adet yeni klasör kopyalanarak oluşmuştur.

5. Zaman Bölgesi: 03.10.2008 tarihli işlemler
Bu  zaman  bölgesinde  diskin  takılı  olduğu  bilgisayarın  tarih  ve  saat  ayarlarının  güncel 

olmadığı ve EK 2’de “03.10.2008 Oluşturma tarihli dosyalar/klasörler” başlığı altında listesi verilen 
toplam 287 adet dosyanın başka bir kaynaktan Hard Disk 5’in “DATA” bölümüne kopyalandığı 
anlaşılmaktadır. Bu kopyalama işlemleri sırasında 24 adet yeni klasör kopyalanarak oluşmuştur.

6. Zaman Bölgesi: 15.07.2009 tarihli işlemler
Bu  zaman  bölgesinde  diskin  takılı  olduğu  bilgisayarın  tarih  ve  saat  ayarlarının  güncel 

olmadığı ve EK 2’de “15.07.2009 Oluşturma tarihli dosyalar/klasörler” başlığı altında listesi verilen 
toplam 478 adet dosyanın başka bir kaynaktan Hard Disk 5’in “DATA” bölümüne kopyalandığı 
anlaşılmaktadır. Bu kopyalama işlemleri sırasında 69 yeni klasör kopyalanarak oluşmuştur.

7. Zaman Bölgesi: 08.04.2004 tarihli işlemler
Bu  zaman  bölgesinde  diskin  takılı  olduğu  bilgisayarın  tarih  ve  saat  ayarlarının  güncel 

olmadığı ve EK 2’de “08.04.2004 Oluşturma tarihli dosyalar/klasörler” başlığı altında listesi verilen 
toplam 107 adet dosyanın başka bir kaynaktan Hard Disk 5’in “DATA” bölümüne kopyalandığı 
anlaşılmaktadır. Bu kopyalama işlemleri sırasında 13 yeni klasör kopyalanarak oluşmuştur.

D10.  :\İKK\Amiral  Listesi1.xls  dosyası  diske  kopyalanırken  diskin  sistem zamanı  güncel 
olmayan başka bir makineye bağlı olduğu anlamına gelmektedir.

D11. İlgili dosyalarda MAC adresleri tespit edilemediğinden bu belgelerin hangi makinede 
(veya makinelerde) oluşturulduğuna dair bir bilgi edinilememiştir. 

D12.
a)Henüz üretilmemiş, var olmayan bir diskin içine elbette bilgi yerleştirmek mümkün değildir. 

Ancak  aşağıdaki  beş  olası  senaryoda  diskin  içindeki  dosyaların  oluşturulma  ve/veya  son 
değiştirilme zamanları diskin üretim tarihinden daha öncesini gösterebilir:

1.Dosya (veya dosyalar) diske başka bir kaynaktan (örneğin CD/DVD, başka bir disk, flash 
bellek) “move” işlemi ile taşınmış  olabilir.  Taşıma (move) işlemi kopyalama işleminden (copy) 
farklıdır. Taşıma işleminde kaynaktaki dosya silinir ve varışta orijinal dosyanın aynısı oluşur. NTFS 
dosya sisteminde taşıma (move) işlemi yapıldığında taşınan dosyanın oluşturulma (Date Created) ve 
değiştirilme (Date Modified) zamanları da orijinal haliyle yeni kaynağa aktarılır. Örneğin orijinal 
dosyanın oluşturulma ve değiştirilme zamanları 2001 yılına aitse ve bu dosya 2003’te üretilen bir 
diske  taşınırsa  (move)  dosyanın  oluşturulma  ve  değiştirilme  zamanları  yine  2001  olarak 
gözükecektir. Bu dosyaların oluşturulma ve son değiştirilme tarihleri geçmişi göstermekle birlikte 
son erişim zamanı  (Date  Accessed)  işlemin  yapıldığı  bilgisayarda  ayarlı  olan  o  andaki  zamanı 
gösterecektir.  Taşıma  işlemi  (move)  “kes  yapıştır”  (cut  and  paste)  işlemi  olarak  da 
gerçekleştirilebilir. 

2.NTFS  dosya  sisteminde  bir  dosya  (file)  kopyalandığı  (copy)  zaman  işletim  sisteminde 
görünen oluşturulma tarihi (date created) bilgisayarın sistem saatine eşitlenir (güncellenir). Ancak 
bu işlemde dosyanın değiştirilme tarihi (date modified) güncellenmez (değiştirilmez). Bu nedenle 
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dosyaların sistemde görünen değiştirilme tarihlerinin (date modified) oluşturulma tarihinden (date 
created) daha önceki bir zamanı göstermesi olağan bir durumdur. Eğer bir dosya başka bir diskte 
daha  önce  (geçmişte)  oluşturulmuş  ve  değiştirilmişse,  sonra  da  bu  dosya  yeni  bir  diske 
kopyalanmışsa dosyanın değiştirilme tarihi diskin üretim tarihinden önce olabilir.

3.Dosya bir arşiv dosyasından (zip, arj, rar gibi) çıkartılarak (extract)diske aktarılmış olabilir. 
Winrar, Winzip, 7-zip gibi arşivleme/sıkıştırılma programları dosyaları arşivlerken bazı zaman üst 
verilerini  de  arşiv  dosyasının  içinde  tutarlar.  Dosyalar  bu  arşivlerden  çıkartılıp  bir  ortama 
kopyalandıklarında  arşivdeki  zaman  bilgileri  de  olduğu  gibi  yeni  ortama  aktarılır.  Yaptığımız 
incelemede  farklı  programların  farklı  zaman  bilgilerini  (oluşturulma  tarihi,  değiştirilme  tarihi, 
erişim tarihi) arşiv dosyalarında tuttukları görülmüştür. Bazı sıkıştırma programlarında hangi zaman 
bilgilerinin tutulacağına kullanıcıların karar vermesi mümkündür. Eğer bir dosya diskin üretiminden 
önce  başka  bir  ortamda  oluşturulmuş  ve  zaman  bilgilerini  koruyan  bir  sıkıştırma  programıyla 
saklanmışsa bu dosya yeni bir hard diske çıkartıldığında orijinal oluşturma tarihi de olduğu gibi 
kopyalanacaktır.  Bu durumda dosyanın oluşturulma tarihi  işletim sisteminin  kurulum tarihinden 
önce olacaktır. Aynı durum oluşturulma tarihi için de geçerlidir.

4.Dosya  diske  kopyalandığı  (copy)  anda  diskin  bağlı  olduğu  bilgisayarın  sistem  zamanı 
güncel  olmayıp  diskin  üretim  tarihinden  öncesine  ayarlanmış  olabilir.  Kopyalamanın  yapıldığı 
bilgisayarın sistem zamanı hangi tarihi gösteriyorsa kopyalama işlemleri o tarihte yapılmış olarak 
görünecektir.  Bu  durumda  dosyanın  oluşturma  tarihi  diskin  üretim  tarihinden  önceymiş  gibi 
görünür.

5.Dosyanın oluşturulma ve değiştirilme zamanları daha sonra kullanıcı tarafından programlar 
kullanılarak değiştirilmiş olabilir. 

B)Bir sabit  diskin içinde diskin üretim tarihinden önceki  oluşturulma ve/veya değiştirilme 
tarihi bilgilerine sahip dosyaların bulunması yukarıdaki a) şıkkında sıralanan beş senaryodan birinin 
gerçekleştiği anlamına gelir. 

Birinci,  ikinci  ve  üçüncü  senaryoda  tarif  edilen  işlemler;  yani  taşıma  (move)  işlemi, 
kopyalama  işlemi  ve  dosyaların  bir  arşivden  çıkartılmış  (extract)  olması  bilgisayarların 
kullanımında  sık  rastlanan  olağan  işlemlerdir.  Bu  nedenle  sabit  disklerin  içinde  diskin  üretim 
tarihinden önceki  oluşturulma ve/veya  değiştirilme tarihi  bilgilerine  sahip dosyaların  bulunması 
olağan bir durumdur.

Dördüncü senaryonun gerçekleşmesi, dosyanın diske kopyalandığı anda diskin bağlı olduğu 
bilgisayarın  sistem  zamanının  güncel  olmadığını  ve  diskin  üretim  tarihinden  öncesine  ayarlı 
olduğunu gösterir. Sistem zamanının güncel olmamasının üç farklı nedeni olabilir. 

i)  Bilgisayar  sisteminin  ayarlarının  kalıcı  olmasını  sağlayan  sistem  pili  tükenmiş  veya 
arızalanmıştır. 

ii) Bilgisayarın kullanıcısı farkında olmadan zamanı yanlış ayarlamıştır. 
iii)  Bilgisayarın  kullanıcısı  bilerek  zamanı  yanlış  ayarlamıştır.  Son  seçenekte  kullanıcının 

amacı dosyanın eski bir tarihte yaratıldığı izlenimini vermek olabilir. 
Diske  verilerin  kopyalandığı  bilgisayar  ile  diskin  SISTEM bölümündeki  işletim sistemini 

kullanan bilgisayarlar  farklı  olabilir.  Kopyalama yapılan  bilgisayardaki  sistem saatinin  gerçekte 
hangi nedenle geçmiş bir tarihe ayarlı olduğunu sadece diski inceleyerek anlamak mümkün değildir.

Beşinci  senaryonun  gerçekleşmesi  yani  dosya  üst  verilerinin  bilinçli  olarak  kullanıcı 
tarafından  değiştirilmesi  bu  dosyanın  belli  bir  tarihte  oluşturulmuş  gibi  gösterilmeye  çalışıldığı 
anlamına gelir. 

Eğer  bu  dosya  işlemlerinin  üzerinden  uzun  süre  geçtiyse  bu  dosya  hareketlerine  ilişkin 
kayıtları  $LogFile  dosyasında  bulmak  mümkün  olmaz.  Bu  durumda  yukarıda  açıklanan  beş 
senaryodan  hangisinin  gerçekleştiğini  sadece  diskteki  verilere  bakarak  kesin  olarak  söylemek 
mümkün olmaz. Eğer dosya/klasör kayıtları $LogFile doyasında varsa LSN’e göre sıralama yaparak 
ve MFT özelliklerinin değiştirilme zamanlarını (MFT modified) da dikkate alarak bazı yorumlar 
yapmak mümkündür.  EK 1’deki açıklanan ve aşağıda c) şıkkında özetlenen sonuçlara $LogFile 
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dosyasında yer alan kayıtların incelenmesiyle varılmıştır.

Harddiskin dahili ya da harici olarak dizayn edilmiş olması yukardaki senaryoların geçerliliği 
açısından bir fark yaratmamaktadır.

c)Bu  durumun  hangi  senaryolarda  gerçekleşebileceği  yukarıda  a)  ve  b)  şıklarında 
açıklanmıştır.  Hard  Disk  5’in  SISTEM  (D:  sürücüsü)  bölümünde  yaptığımız  incelemede 
oluşturulma/değiştirilme tarihleri diskin üretim tarihinden önce olmayan, fakat LSN-zaman çelişkisi 
barındıran dosya/klasör hareketleri tespit edilmiştir. EK 1’deki teknik raporumuzda da belirttiğimiz 
gibi bu inceleme sonucunda Hard Disk 5’in tarih ve saat ayarları güncel olmayan bir bilgisayara 
(veya peş peşe farklı bilgisayarlara) takılıyken altı farklı tarihte görünecek biçimde diskin DATA 
bölümüne toplam 944 dosya kopyalandığı belirlenmiştir. Bu kopyalamalar sırasında diskte 114 adet 
yeni klasör oluşmuştur. Bu dosya ve klasörlerin tam listesi EK 2’de verilmiştir.

EK 1’te  de tarif  edildiği  gibi  dosya/klasör  hareketlerinde  altı  farklı  tarihe  ait  LSN-zaman 
tutarsızlıklarının oluşması bilgisayarların sıradan kullanımında rastlanan olağan bir durum değildir. 
Diskin bağlı  olduğu bilgisayar veya bilgisayarların  sistem zamanlarının güncel olmamasının bir 
olası nedeni sistem saatini besleyen sistem pilinin tükenmesi veya arızalanması olarak düşünülebilir. 
Ancak tutarsızlık gösteren tarihlerin altı tane olması, tarihler arasında bir ilişki olmaması (birbirini 
izleme gibi), tarihler arasında zaman boşlukları (dosya/klasör hareketi olmayan zamanlar) olması, 
son  işlemlerde  tarihin  bir  kez  daha  geçmişe  dönmesi  bütün  bu  olayların  sistem pili  arızasıyla 
açıklanmasını  güçleştirmektedir.  Çünkü  sistem  pili  arızalanan  bir  bilgisayarın  tarih  ve  saat 
değerlerinin  bilgisayarın  her  açılışında  aynı  değere  gelmesi  beklenir.  Kopyalamaların  altı  farklı 
bilgisayarda yapıldığı varsayılsa bile, tesadüfen altısının da sistem pillerinin arızalı olduğunu ve 
sistem zamanlarının birbiriyle ilgisi olamayan geçmiş zamanlara işaret ettiğini kabul etmek gerekir 
ki  bunun  da  olasılığı  yok  denecek  kadar  azdır.  Kopyalamaların  yapıldığı  bilgisayarların 
zamanlarının hangi nedenle güncel olmadığını HD5’ten elde edilen teknik verilerden kesin olarak 
anlamak  mümkün  olmamakla  birlikte,  yukarıda  sıralanan  bütün  koşullar  dikkate  alındığında 
kopyalama  yapılan  bilgisayar  veya  bilgisayarlardaki  sistem  zamanlarının  özellikle  kullanıcı 
tarafından  bu  şekilde  ayarlandığı  daha  güçlü  bir  olasılık  olarak  değerlendirilmektedir.  Bir 
bilgisayarın saatinin geçmiş bir tarihe ayarlanması ve bunun defalarca farklı tarihlere denk düşecek 
şekilde  yapılması  bilgisayarların  olağan  kullanımında  rastlanan  bir  durum değildir.  Olağan  bir 
kullanım durumunda kullanıcılar uzun süre bilgisayarlarını güncel olmayan bir tarihle kullanmak 
yerine doğru tarihi  ayarlamayı  tercih  ederler,  çünkü sistem zamanının hatalı  olması  kullanıcıya 
çeşitli  zorluklar  çıkaracaktır.  Sadece  diskteki  teknik  verileri  inceleyerek  kullanıcının  niyetini 
anlamak mümkün değildir.  Sonuçta, HD5 sistem saati güncel olmayan bir bilgisayara takılıyken 
diske dosya kopyalanması, bu dosyaların oluşturma tarihlerinin gerçekten daha eski görünmesine 
neden olmuştur.

D13.  SISTEM  (C:)  bölümünün  $LogFile  dosyası  LSN’e  göre  küçükten  büyüğe  doğru 
sıralanarak  analiz  edilmiş  ve  diskin  kullanımda  olduğu  son  zamanlara  ilişkin  dosya/klasör 
hareketleri  incelenmiştir.  $LogFile  dosyasında  yaklaşık  olarak  son  24  saatlik  hareketlerin 
bulunduğu görülmüştür.

SISTEM’e ait $LogFile dosyasındaki en erken harekete ilişkin bilgiler:
LSN: 6360030778;  Zaman: 27.7.2009 14:23:17 (UTC+2,Yaz)
En geç (son) harekete ilişkin bilgiler:
LSN: 6376802573;  Zaman: 28.7.200911:09:34 (UTC+2,Yaz).
Bu bilgiden yola çıkarak diskin SISTEM (C:) bölümünün ve işletim sisteminin son olarak 

28.7.2009  11:09:34  (UTC+2,Yaz)  tarihinde  kullanıldığı,  bu  tarihten  sonra  da  diskin  SISTEM 
bölümüne erişilmediği ve işletim sisteminin de çalıştırılmadığı anlaşılmaktadır.

D14.  DATA (D:) bölümü diskin işletim sistemi yüklü olmayan bölümüdür.  Bu nedenle bu 
bölümde sistem dosyası/klasörü olarak nitelendirilebilecekler sadece NTFS’in sistem dosyaları ve 
kök klasörü “:\”dür. DATA (D:) bölümünde en son değişikliğe uğrayan üç sistem dosyası/klasörü 
aşağıda  verilmiştir.  Saat  bilgilerindeki  saat  dilimi  UTC+2.00,Yaz’dır  (Türkiye  yaz  saati 
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uygulaması).

D15.  $LogFile dosyasında dosya/klasör hareketleri yapıldıkları sırayla LSN (Log Sequence 
Number)numaralandırılır. DATA bölümünün $LogFile dosyası LSN’e (Log Sequence Number) göre 
küçükten büyüğe (eskiden yeniye) doğru sıralanarak analiz edilmiş ve diskin kullanımda olduğu son 
zamanlara ilişkin dosya/klasör hareketleri incelenmiştir.

D16.  $LogFile  dosyasında  dosya/klasör  hareketleri  sistem  saatinden  bağımsız  olarak 
yapıldıkları sırayla numaralandırılır. Bu numaraya LSN (Log Sequence Number) adı verilir. LSN’i 
daha büyük olan bir dosya/klasör hareketinin LSN’i daha küçük olan bir dosya/klasör hareketinden 
sonra yapılmış olması gerekir.

D17. $LogFile dosyasına göre DATA bölümünde LSN:2618902577’den sonratoplam 944 adet 
dosya  ve  114  adet  yeni  klasör  oluşmuştur.  Bu  dosya  ve  klasörlerin  tam  listesi  görünürde 
yaratıldıkları tarihlerle birlikte EK 2’de verilmiştir.

D18. $LogFile dosyasına göre DATA bölümünde LSN:2618902577’den sonra oluşan dosya ve 
klasörlerin oluşma zamanları 6 farklı tarihte kümelenmektedir.

1. Küme: 18.08.2004 
2. Küme: 11.12.2005 
3. Küme: 20.03.2007 
4. Küme: 03.10.2008 
5. Küme: 15.07.2009 
6. Küme: 08.04.2004 ,

D19.  EK 1’deki teknik raporumuzda ayrıntıları verilen inceleme sonucunda Hard Disk 5’in 
SISTEM bölümündeki (C: sürücüsü) işletim sistemi devre dışı kaldıktan sonra, disk tarih ve saat 
ayarları güncel olmayan bir bilgisayara (veya peş peşe farklı bilgisayarlara) takılıyken altı farklı 
tarihte  görünecek  biçimde  DATA bölümüne  toplam  944  dosya  kopyalandığı  belirlenmiştir.  Bu 
kopyalamalar sırasında diskte 114 adet yeni klasör oluşmuştur. 

Yukarıdaki yanıtlarda tarif edildiği gibi dosya/klasör hareketlerinde altı farklı tarihe ait LSN-
zaman tutarsızlıklarının oluşması bilgisayarların sıradan kullanımında rastlanan olağan bir durum 
değildir.  Diskin  bağlı  olduğu  bilgisayar  veya  bilgisayarların  sistem  zamanlarının  güncel 
olmamasının bir nedeni sistem saatini besleyen sistem pilinin tükenmesi veya arızalanması olarak 
düşünülebilir.  Ancak  tutarsızlık  gösteren  tarihlerin  altı  tane  olması,  tarihler  arasında  bir  ilişki 
olmaması (birbirini izleme gibi), tarihler arasında zaman boşlukları (dosya/klasör hareketi olmayan 
zamanlar) olması, son işlemlerde tarihin bir kez daha geçmişe dönmesi bütün bu olayların sistem 
pili  arızasıyla  güçleştirmektedir.  Çünkü  sistem  pili  arızalanan  bir  bilgisayarın  tarih  ve  saat 
değerlerinin  bilgisayarın  her  açılışında  aynı  değere  gelmesi  beklenir.  Kopyalamaların  altı  farklı 
bilgisayarda yapıldığı varsayılsa bile, tesadüfen altısının da sistem pillerinin arızalı olduğunu ve 
sistem zamanlarının birbiriyle ilgisi olamayan geçmiş zamanlara işaret ettiğini kabul etmek gerekir 
ki  bunun da olasılığı  çok düşüktür.  Kopyalamaların yapıldığı  bilgisayarların  zamanlarının hangi 
nedenle güncel olmadığını HD5’ten elde edilen teknik verilerden kesin olarak anlamak mümkün 
olmamakla  birlikte,  yukarıda  sıralanan  bütün  koşullar  dikkate  alındığında  kopyalama  yapılan 
bilgisayar  veya  bilgisayarlardaki  sistem  zamanlarının  özellikle  kullanıcı  tarafından  bu  şekilde 
ayarlandığı  daha  güçlü  bir  olasılık  olarak  değerlendirilmektedir.  Sadece  diskteki  teknik  verileri 
inceleyerek  kullanıcının  niyetini  anlamak  mümkün  değildir.  Sonuçta,  HD5  sistem saati  güncel 
olmayan bir bilgisayara takılıyken diske dosya kopyalanması, bu dosyaların oluşturma tarihlerinin 
gerçekten daha eski görünmesine neden olmuştur.

D20.  Diskin  Windows  işletim  sisteminin  kurulu  olduğu  SISTEM  (C:)adlı  bölümü 
incelendiğinde  SISTEM  bölümüne  son  erişimin  28.07.2009  Salı  günü  saat  11:09’da  yapıldığı 
görülmektedir.  Buradan  şu  sonuca  varılabilir:Diskteki  işletim  sistemi  bu  tarihten  sonra 
kullanılmamıştır. Bundan sonra DATA bölümünde gerçekleşen dosya ve klasör hareketleri HD5’in 
SISTEM bölümündeki Windows işletim sistemi yerine başka bir birimdeki (hard disk, CD/DVD, 
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flash bellek) işletim sisteminin kontrolü altında yapılmıştır.  Bunu sağlamak için kullanılabilecek 
yollardan biri HD5’i bir bilgisayara ikincil (harici) disk olarak bağlamak ve işletim sistemini başka 
bir  birincil  hard  diskte  çalıştırmaktır.  Bu  yolla  HD5  başka  bir  makineye  (veya  makinelere) 
bağlıyken  dosya  ve  klasörleri  hem  ilk  kez  oluşturmak  mümkündür,  hem  de  kopyalayarak 
oluşturmak mümkündür.

Yapılan  incelemede  HD5’in  SISTEM  bölümündeki  Windows  işletim  sistemi  28.07.2009 
tarihinde devre dışı  kaldıktan sonra $LogFile dosyasına göre DATA bölümünde oluşturulan tüm 
dosyaların  ilk  kez  oluşturulmadıkları,  kopyalanarak  diskte  oluşturuldukları  anlaşılmıştır. 
Kopyalanan  tüm  dosyaların  diske  kopyalanma  (oluşturulma)  zamanları  (Date  Created)  ile  son 
erişim zamanları (Date Accessed) aynıdır. Ayrıca son değiştirilme (Date Modified) zamanları da 
oluşturma/kopyalama zamanlarına ya eşittir ya da bu zamandan öncesidir. Bu veriden sözü edilen 
944 dosyanın diske sadece kopyalandığı, daha sonra bu dosyalara erişilmediği anlaşılmaktadır. 

Aynı  inceleme  klasörler  üzerinde  yapıldığında  şu  sonuca  varılmıştır.  HD5’in  SISTEM 
bölümündeki Windows işletim sistemi 28.07.2009 tarihinde devre dışı  kaldıktan sonra $LogFile 
dosyasına göre DATA bölümünde 114 yeni klasör oluşmuştur. Bu klasörlerin aşağıda adı verilen iki 
tanesi  ilk  defa  “New  Folder”  adı  ile  HD5’te  oluşturulmuşlar  (LSN:2618927327  ve  LSN: 
2618958360)  ve  daha  sonra  isimleri  (değiştirilmiş)  güncellenmiştir  (LSN:2618927624  ve 
LSN:2618959984).  (Not:  “New Folder” İngilizce dili  kullanılan Windows işletim sisteminin ilk 
yaratılan klasörlere verdiği standart isimdir.) Daha sonra bu klasörlerin içine dosyalar ve diğer alt 
klasörler kopyalanmıştır.

•Aşağıdaki iki klasör ilk kez oluşturulmuştur:
o:\İKK\GENKURBSKTAKDİMİ\rk
o:\İKK\2004
Diğer 112 klasör ise kopyalama yoluyla oluşmuştur.
D21.  Tek  bir  dosya/klasör  hareketi  (örneğin  oluşturma)  birden  fazla  küçük  alt  işlemden 

oluştuğu için böyle bir hareket için $LogFile dosyasında birden fazla satır dolayısıyla da birden 
fazla  LSN oluşur.  SISTEM bölümündeki  :\İKK\2004\YEDEK\PLAN  Hazırlık\SUGA\EK-A.doc 
dosyasının  oluşturulması  ile  ilgili  alt  işlemler  $LogFile  dosyasında  LSN:  2619685524  ile 
LSN:2619685723 arasında yer almaktadır. Tam oluşturma işleminin (InitializeFileRecordSegment) 
numarası LSN: 2619685571’dir.

$LogFile dosyası incelendiğinde son erişilme ve değiştirilme tarihi en geç (büyük) olan sistem 
dosyasının  :\System  Volume  Information\_restore{3D63EA63-1173-413D-9F74-
AB1925127957}\RP303\change.log  olduğu  görülmüştür.  Bu  dosya  üzerindeki  işlemlerin  son 
ikisinin LSN’i 2618905076 ve 2618905101’dir. Bu dosyanın erişilme ve değiştirilme zamanı ise 
28.7.2009 11:09 (UTC+2, Yaz)’dır ve HD5’in SISTEM bölümündeki Windows işletim sisteminin 
devre dışı kaldığı tarihe denk gelmektedir.

$LogFile  dosyasındaki  kayıtlara  göre  DATA  bölümündeki  “:\İKK\2004\YEDEK\PLAN 
Hazırlık\SUGA\EK-A.doc” dosyasının oluşturulmasına ilişkin LSN değerleri  son erişilen sistem 
dosyasından  daha  büyüktür.Bu  nedenle  DATA  bölümündeki  “:\İKK\2004\YEDEK\PLAN 
Hazırlık\SUGA\EK-A.doc”  dosyasının  HD5’in  SISTEM  bölümündeki  Windows  işletim  sistemi 
28.07.2009 tarihinde devre dışı kaldıktan sonra sistem zamanı 08.04.2004 19:35 (UTC+2,Yaz) olan 
bir bilgisayarda diske kopyalandığı kanaatine varılmıştır.

D22.HD5’in  SISTEM  ve  DATA bölümlerindeki  $LogFile  dosyalarında  yapılan  inceleme 
sonucunda, Hard Disk 5’in SISTEM bölümündeki (C: sürücüsü) işletim sistemi 28.07.2009 Salı 
günü  saat  11:09’da  devre  dışı  kaldıktan  sonra,  disk  tarih  ve  saat  ayarları  güncel  olmayan  bir 
bilgisayara  (veya  peş  peşe farklı  bilgisayarlara)  takılıyken altı  farklı  tarihte  görünecek biçimde 
DATA bölümüne toplam 944 dosya kopyalandığı belirlenmiştir. Bu kopyalamalar sırasında diskte 
114 adet yeni klasör oluşmuştur. Bu dosya ve klasörlerin tam listesi EK 2’de verilmiştir.

D23.HD5’in DATA bölümünün $MFT dosyasındaki kayıtlara göre “:\masaüstü\yasemin.ppt” 
dosyasının  MFT kayıt  numarası  38,  oluşturma  zamanı  20.08.200309:58:34  (UTC+2,Yaz),  son 
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değiştirilme zamanı 20.08.200310:00:28’dir. Aynı dosyanın MFT güncelleme zamanı ve son erişim 
zamanı ise eşit ve 09.07.2009 09:39:05 (UTC+2,Yaz)’dır. Eğer bu dosyanın içinde 2008 yılına ait 
bir banka alındısı varsa aşağıdaki iki senaryodan biri geçerli olabilir.

a) Söz konusu dosya, zamanı güncel olmayan ve geçmiş bir tarih olan 20.08.2003’i işaret eden 
bir bilgisayarda oluşturulmuştur. Dosya daha sonra HD5’e 09.07.2009 09:39:05 zamanında taşıma 
(move) işlemi ile aktarılmıştır. Taşıma (move) işlemi yapıldığında taşınan dosyanın oluşturma (Date 
Created) ve değiştirilme (Date Modified) zamanları da orijinal haliyle yeni kaynağa aktarılır. 

b)  İkinci  olasılığa  göre yasemin.ppt  dosyası  güncel  tarihli  (Temmuz 2008 sonrası)  sistem 
saatine sahip bir bilgisayarda yaratıldıktan sonra oluşturma (Date Created) ve değiştirilme (Date 
Modified) zamanları bir program kullanılıp değiştirilerek geçmiş bir zamana eşitlenmiştir. 

Yukarıdaki iki olası senaryodan (a ve b) hangisinin gerçekleştiğini ve bunun hangi amaçla 
kimin tarafından yapıldığını sadece diskteki teknik verileri inceleyerek anlamak mümkün değildir.

D24.Elimizdeki  imajlardan  elde  edilen  teknik  veriler  bilimsel  yöntemlerle 
değerlendirildiğinde elde edilebilen somut sonuçlar tarafımıza yöneltilen benzer içerikli sorularda 
defalarca yanıtlanmıştır. Bu somut bulgular aşağıda tekrar verilmiştir.

EK  1’deki  teknik  raporumuzda  ayrıntıları  verilen  inceleme  sonucunda  Hard  Disk  5’in 
SISTEM bölümündeki  (C:  sürücüsü)  işletim sistemi  28.07.2009  günü  saat  11:09’da  devre  dışı 
kaldıktan sonra, HD5 tarih ve saat ayarları güncel olmayan bir bilgisayara (veya peş peşe farklı  
bilgisayarlara)  takılıyken  altı  farklı  tarihte  (18.08.2004,  11.12.2005,  20.03.2007,  03.10.2008, 
15.07.2009 ve 08.04.2004) görünecek biçimde DATA bölümüne toplam 944 dosya kopyalandığı 
belirlenmiştir.  Bu kopyalamalar  sırasında  diskte  114 adet  yeni  klasör  oluşmuştur.  Bu dosya  ve 
klasörlerin tam listesi ait oldukları zaman bölgelerine göre EK 2’de verilmiştir.

Yukarıdaki yanıtlarda tarif edildiği gibi dosya/klasör hareketlerinde altı farklı tarihe ait LSN-
zaman tutarsızlıklarının oluşması bilgisayarların sıradan kullanımında rastlanan olağan bir durum 
değildir.  Tutarsızlık  gösteren  tarihlerin  altı  tane  olması,  tarihler  arasında  bir  ilişki  olmaması 
(birbirini izleme gibi), tarihler arasında zaman boşlukları (dosya/klasör hareketi olmayan zamanlar) 
olması,  son  işlemlerde  tarihin  bir  kez  daha  geçmişe  dönmesi  bütün  bu  olayların  sistem  pili 
arızasıyla açıklanmasınıgüçleştirmektedir. Çünkü sistem pili arızalanan bir bilgisayarın tarih ve saat 
değerlerinin  bilgisayarın  her  açılışında  aynı  değere  gelmesi  beklenir.  Kopyalamaların  altı  farklı 
bilgisayarda yapıldığı varsayılsa bile, tesadüfen altısının da sistem pillerinin arızalı olduğunu ve 
sistem zamanlarının birbiriyle ilgisi olamayan geçmiş zamanlara işaret ettiğini kabul etmek gerekir 
ki  bunun  da  olasılığı  yok  denecek  kadar  azdır.  Kopyalamaların  yapıldığı  bilgisayarların 
zamanlarının hangi nedenle güncel olmadığını HD5’ten elde edilen teknik verilerden kesin olarak 
anlamak  mümkün  olmamakla  birlikte,  yukarıda  sıralanan  bütün  koşullar  dikkate  alındığında 
kopyalama  yapılan  bilgisayar  veya  bilgisayarlardaki  sistem  zamanlarının  özellikle  kullanıcı 
tarafından  bu  şekilde  ayarlandığı  daha  güçlü  bir  olasılık  olarak  değerlendirilmektedir.  Sadece 
diskteki teknik verileri inceleyerek kullanıcının niyetini anlamak mümkün değildir. Sonuçta, HD5 
sistem saati  güncel olmayan bir  bilgisayara takılıyken diske dosya kopyalanması,  bu dosyaların 
oluşturma tarihlerinin gerçekten daha eski görünmesine neden olmuştur.

Bilgisayar mühendisliği bölümü öğretim üyelerinde oluşan bilirkişi heyetimiz teknik verileri 
bilimsel  yöntemlerle  değerlendirerek  uzman  görüşünü  oluşturmak  üzere  görevlendirilmiştir. 
Heyetimizin eldeki teknik veriler ile oluşturulan değerlendirme kapsamının sınırları dışına çıkarak 
“vicdani”  görüş  bildirmesi  mümkün  değildir.  Teknik  değerlendirme  kapsamının  sınırları  dışına 
çıkılarak oluşturulacak sonuçlar, kişisel, öznel (subjektif) görüşler ve kanaatler olurlar. Bu tür öznel 
kanaatlerin  doğruluğunu  veya  tersini  sadece  eldeki  teknik  verilerden  (imajlardan)  yola  çıkarak 
kanıtlamak mümkün olmaz. Bu tür kişisel kanaatlerin geçerli olduğu durumları yaratan senaryolar 
oluşturulabileceği gibi, tersini yani görüşün geçerli olmadığı senaryoları da yaratmak mümkündür. 
Bu  raporun  hazırlanmasında  heyetimiz  sadece  kendisine  sunulan  imajlardan  elde  edilmiş  olan 
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teknik  bilgileri  bilgisayar  mühendisliğinin  yöntemleri  ile  değerlendirerek  oluşturulan  somut 
sonuçları ve yargıları ortaya koymuştur.

D25.  HD5’in kişisel  Windows XP işletim sistemi  altında  çalışan  bir  bilgisayara (personal 
computer  –PC)  bağlı  olarak  kullanıldığı  anlaşılmaktadır.  HD5’in  bağlı  olduğu  bilgisayarda 
dokümanların (belge, tablo, sunum vs.) üzerinde çalışıldığı standart ofis işlerinin yapıldığı ve bu 
işler  için  de  Microsoft  Office  2000  yazılımlarının  kullanıldığı  görülmüştür.  Gerek  kişisel 
bilgisayarların donanımları gerekse Microsoft’un Windows XP ve Office 2000 yazılımları yüksek 
güvenlik yeteneklerine sahip değillerdir. Bu tür yazılımlara sahip uygun bir bilgisayar hazırlanarak 
ve bu bilgisayarın sistem zamanı istenen tarihe ayarlanarak istenen üst verilere (kullanıcı adı, zaman 
bilgileri)  sahip  dosyalar  ve  klasörler  yaratmak  mümkündür.  Ayrıca  dosya  ve  klasörlerin  üst 
verilerini  sonradan değiştirmek  de  mümkündür.  Bu değişiklik  uygun şekilde  yapıldığında  bunu 
anlamak da mümkün olmayabilir.  HD5’e fiziksel  erişim olanağına  sahip  bir  kişi  hazırladığı  bu 
dosyaları HD5’e aktarabilir.  Dosyalar elektronik imza ile imzalanmadığından sadece üst verilere 
bakarak  bu  dosyaların  hangi  gerçek  kişiye  ait  olduğunu  belirlemek  de  mümkün  değildir.  Bu 
olasılıklar nedeniyle Windows XP altında çalışan kişisel bir bilgisayarda hazırlanmış dokümanların 
gerçekte hangi tarihte ve kim tarafından yaratıldığını kesin olarak söylemek sadece diskteki teknik 
verilerden yola çıkarak mümkün değildir.

Hard  diskten  elde  edilen  teknik  veriler  bilimsel  yöntemlerle  değerlendirildiğinde  ortaya 
çıkartılabilecek  somut  sonuçlar  sınırlıdır.  Bu  bilimsel  sınırlar  içinde  oluşturulabilecek  sonuçlar 
(örneğin  $LogFile  dosyasındaki  LSN-zaman  uyumsuzlukları)  raporumuzda  verilmiştir.  Daha 
ayrıntılı ve geniş kapsamlı sonuçlar elde edebilmek için hard disk, CD, DVD, flash bellek gibi 
benzer  sayısal  veriler  taşıyan  ortamların  dışında  elde  edilmiş  başka  delil  ve  bulguların  da  ele 
alınması gereklidir.

HD5’teki teknik verileri delil olarak değerlendirirken yukarıda sıralanan olasılıkları ve elde 
edilebilecek bulguların sınırlarını dikkate almak gerektiği kanaatindeyiz.

D26. Dosyalar için işletim sistemi tarafından zaman bilgisi (sistem zaman bilgisi) tutulduğu 
gibi  bu dosyaları  oluşturan ve işleyen uygulamalar da (örneğin Word)  zaman bilgisi  (uygulama 
zaman  bilgisi)  tutarlar.  Bu  farklı  gruptaki  zaman  bilgileri  farklı  şekillerde  güncellenebilirler. 
Donanma Komutanlığı’nın raporunun soruda geçen bölümünde sistem tarafından tutulan zaman 
bilgisinden söz edildiği anlaşılmaktadır. Çünkü kopyalama ile değişen oluşturma zamanı, sistem 
zaman  bilgisidir.  Word  tarafından  tutulan  oluşturma  zamanı  kopyalama  işlemi  sonucu 
değişememektedir. Bu nedenle bu sorunun yanıtında sistem zaman bilgileri dikkate alınmıştır. 

Dosyalar  kopyalanmadıkları  sürece  oluşturma  zamanları  son  değiştirme  zamanlarından 
öncedir.  Yani,  oluşturma  tarihi  ≤  değiştirilme  tarihi  ilişkisi  geçerli  olur.  Ancak  dosya 
kopyalandığında sistem oluşturma zamanı güncellenir ve o andaki zamana eşitlenir. Kopyalamada 
değiştirilme  tarihi  güncellenmediği  için  kopyalamadan  sonra  değiştirilme  tarihi  oluşturulma 
tarihinden daha öncesini işaret etmeye başlar. Bu durum sadece diskin bölümleri (partition) arasında 
yapılan  kopyalamalarda  değil,  aynı  bölüm  içinde  bir  klasörden  başka  bir  klasöre  yapılan 
kopyalamalarda da oluşur. Sadece bu bilgiye bakarak ilgili dosyaların başka bir kaynaktan HD5’e 
kopyalandıkları  söylenemez.  Ancak  HD5’teki  $LogFile  ve  $MFT  sistem  dosyaları  üzerinde 
yaptığımız  incelemeler  sonucunda,  HD5’teki  işletim  sistemi  28.07.2009  tarihinde  devre  dışı 
kaldıktan sonra DATA bölümünde oluşturulan tüm dosyaların başka bir kaynaktan kopyalandıkları 
anlaşılmıştır. Kopyalanan tüm dosyaların diske kopyalanma zamanları (Date Created) ile son erişim 
zamanları  (Date  Accessed)  aynıdır.  Ayrıca  son  değiştirilme  (Date  Modified)  zamanları  da 
oluşturma/kopyalama zamanlarına ya eşittir ya da bu zamandan öncesidir. Ayrıca kopyalamaların 
kümeler halinde ve kısa süreler içinde yapıldığı anlaşılmıştır. Örneğin birinci kümede (EK 1’deki 2. 
Zaman bölgesi) 18.08.2004 tarihinde gözükecek biçimde ve üç dakikalık bir zaman diliminde 44 
adet dosya ve 5 klasör kopyalanmıştır. En çok dosya EK 1’deki 6. zaman bölgesinde 15.07.2009 
tarihinde gözükecek şekilde diske 478 adet dosya ve 69 adet klasör yaklaşık yedi dakikalık bir 
zaman dilimi içinde kopyalanmıştır. Diğer zaman bölgelerindeki işlemlerin ayrıntıları EK 1’deki 
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teknik raporumuzda verilmiştir. Bu verilerden, sözü edilen 944 dosyanın diske sadece kopyalandığı, 
daha sonra bu dosyalara erişilmediği anlaşılmaktadır. 

D27.Klasör zamanları ile ilgili tutarsızlık konusunda D1 sorusuna verilen yanıt aşağıda tekrar 
verilmiştir.

Windows  işletim sistemi  ile  birlikte  kullanılan  NTFS dosya  sisteminde  eğer  diskin  takılı 
olduğu  bilgisayarın  (veya  bilgisayarların)  saati  sürekli  güncel  ise  veya  en  azından  ilk  çalışma 
zamanından itibaren ileriye doğru artarak ilerliyorsa klasörlerin (folder) $MFT dosyasında görünen 
yaratılma (oluşturulma) zamanları (date created) ile değiştirilme zamanları (date modified) arasında 
şu  ilişki  oluşur:  yaratılma zamanı  ≤  değiştirilme  zamanı.Diğer  bir  deyişle  yaratılma  zamanı 
değiştirilme zamanına ya  eşit  olur  ya  da yaratılma zamanı  değiştirilme zamanından daha erken 
(önceki) bir zamana denk düşer. 

Yaptığımız  incelemelerde  klasör  tarihlerindeki  bu  kuralın  iki  durumda  bozulabildiği 
görülmüştür:

1. Disk saati güncel olmayan bir bilgisayara bağlıyken klasörün içine kopyalama yapılması 
veya 

2.Klasörlerin  Winrar,  Winzip,  7-zip gibi  arşivleme/sıkıştırılma programları  ile  bir  arşivden 
çıkartılarak  diske  kopyalanması.  Bu  tür  arşivleme  programlarının  bazıları  klasörlerin  orijinal 
değiştirilme tarihlerini koruyarak diske kopyalayabilmektedirler. Bu durumda klasörlerin yaratılma 
tarihleri ise o andaki bilgisayarın sistem saatinden alınmaktadır.

HD5’teki  dosya/klasör  hareketleri  incelendiğinde  ise  yukarıdaki  1.  durumun gerçekleştiği, 
zamanı güncel olmayan bir bilgisayarda kopyalama yapıldığı anlaşılmıştır.

HD5’in $LogFile sistem dosyası incelendiğinde ayrıntıları EK 1’te verilen değerlendirmeler 
sonucunda klasör tarihlerindeki tutarsızlığın nedeni olarak heyetimizde oluşan kanaat şudur: Klasör 
yaratıldıktan sonra, disk sistem zamanı güncel olmayan ve geçmiş bir tarihi gösteren bir bilgisayara 
takılıyken söz konusu klasörün içine kopyalama yapılmıştır. 

Örneğin yukarıdaki tabloda :\İKK klasörünün 6.5.2008 tarihinde yaratıldığı görülmektedir. Bu 
klasör büyük olasılıkla disk, sistem zamanı güncel olan bilgisayarda takılıyken yaratılmıştır. Ancak 
daha  sonra  disk  sistem  zamanı  güncel  olmayan  ve  8.4.2004  tarihini  gösteren  bir  bilgisayara 
takılarak içine klasör ve dosyalar kopyalanmıştır. Bu nedenle :\İKK klasörünün değiştirilme tarihi 
geçmişteki bir zaman olan 8.4.2004 tarihine dönmüştür.

:\İKK\2004 klasörü ise  kanımızca zaten disk sistem zamanı  güncel  olmayan ve 18.8.2004 
tarihini  gösteren  bir  bilgisayara  takılıyken  yaratılmıştır.  Ancak  daha  sonra  disk  sistem  zamanı 
güncel olmayan ve daha eski 8.4.2004 tarihini gösteren bir  bilgisayara takılarak içine klasör ve 
dosyalar  kopyalanmıştır.  Bu  nedenle  :\İKK\2004  klasörünün  değiştirilme  tarihi  geçmişteki  bir 
zaman olan 8.4.2004 tarihine dönmüştür. Bu kanımızın EK 1’deki hard disk 5 ile ilgili raporumuzda 
yer almaktadır.

Yukarıdaki tablodaki tüm klasörlerin zamanları  arasındaki tutarsızlık  benzer  şekilde diskin 
sistem zamanı güncel olmayan ve geçmiş bir tarihi gösteren bir bilgisayara takılarak söz konusu 
klasörlerin içine kopyalama yapılmış olmasıyla ilgilidir.

Bir bilgisayarın sistem zamanlarının geçmiş zamanı göstermesinin olası nedenleri:
a)  Bilgisayar  sisteminin  ayarlarının  kalıcı  olmasını  sağlayan  sistem  pili  tükenmiş  veya 

arızalanmış olabilir.
b) Bilgisayarın kullanıcısı farkında olmadan zamanı yanlış ayarlamış olabilir.
c) Bilgisayarın kullanıcısı bilerek ve belli bir amaçla zamanı yanlış ayarlamış olabilir.
HD5’in  SISTEM  bölümünde  yapılan  incelemelerde  bu  bölümdeki  işletim  sistemi  çalışır 

durumdayken  ilk  kurulumdan  sonra  sistem  tarihin  değiştiğine  dair  bir  ize  rastlanmamıştır.  Bu 
nedenle EK 2’de  listesi  verilen  944 dosya  ve 144 klasörün,  HD5 tarih  ve  saat  ayarları  güncel  
olmayan  bir  bilgisayara  (veya  peş  peşe  farklı  bilgisayarlara)  takılıyken  altı  farklı  tarihte 
(18.08.2004, 11.12.2005, 20.03.2007, 03.10.2008, 15.07.2009 ve 08.04.2004) görünecek biçimde 
DATA bölümüne kopyalandığı sonucuna varılmıştır.
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Yukarıdaki yanıtlarda tarif edildiği gibi dosya/klasör hareketlerinde altı farklı tarihe ait LSN-
zaman tutarsızlıklarının oluşması bilgisayarların sıradan kullanımında rastlanan olağan bir durum 
değildir.  Tutarsızlık  gösteren  tarihlerin  altı  tane  olması,  tarihler  arasında  bir  ilişki  olmaması 
(birbirini izleme gibi), tarihler arasında zaman boşlukları (dosya/klasör hareketi olmayan zamanlar) 
olması,  son  işlemlerde  tarihin  bir  kez  daha  geçmişe  dönmesi  bütün  bu  olayların  sistem  pili 
arızasıyla açıklanmasınıgüçleştirmektedir. Çünkü sistem pili arızalanan bir bilgisayarın tarih ve saat 
değerlerinin  bilgisayarın  her  açılışında  aynı  değere  gelmesi  beklenir.  Kopyalamaların  altı  farklı 
bilgisayarda yapıldığı varsayılsa bile, tesadüfen altısının da sistem pillerinin arızalı olduğunu ve 
sistem zamanlarının birbiriyle ilgisi olamayan geçmiş zamanlara işaret ettiğini kabul etmek gerekir 
ki  bunun da olasılığı  çok düşüktür.  Kopyalamaların yapıldığı  bilgisayarların  zamanlarının hangi 
nedenle güncel olmadığını HD5’ten elde edilen teknik verilerden kesin olarak anlamak mümkün 
olmamakla  birlikte,  yukarıda  sıralanan  bütün  koşullar  dikkate  alındığında  kopyalama  yapılan 
bilgisayar  veya  bilgisayarlardaki  sistem  zamanlarının  özellikle  kullanıcı  tarafından  bu  şekilde 
ayarlandığı daha güçlü bir olasılık olarak değerlendirilmektedir. Bir bilgisayarın saatinin geçmiş bir 
tarihe ayarlanması ve bunun defalarca farklı tarihlere denk düşecek şekilde yapılması bilgisayarların 
olağan kullanımında rastlanan bir durum değildir. Olağan bir kullanım durumunda kullanıcılar uzun 
süre bilgisayarlarını  güncel olmayan bir  tarihle kullanmak yerine doğru tarihi  ayarlamayı  tercih 
ederler,  çünkü  sistem zamanının  hatalı  olması  kullanıcıya  çeşitli  zorluklar  çıkaracaktır.  Sadece 
diskteki teknik verileri inceleyerek kullanıcının niyetini anlamak mümkün değildir. Sonuçta, HD5 
sistem saati  güncel olmayan bir  bilgisayara takılıyken diske dosya kopyalanması,  bu dosyaların 
oluşturma tarihlerinin gerçekten daha eski görünmesine neden olmuştur. 

D28.  EK 1’deki teknik raporumuzda ayrıntıları verilen inceleme sonucunda Hard Disk 5’in 
SISTEM bölümündeki  (C:)  işletim sistemi  28.07.2009 günü saat  11:09’da  devre  dışı  kaldıktan 
sonra, HD5 tarih ve saat ayarları güncel olmayan bir bilgisayara (veya peş peşe farklı bilgisayarlara) 
takılıyken  altı  farklı  tarihte  (18.08.2004,  11.12.2005,  20.03.2007,  03.10.2008,  15.07.2009  ve 
08.04.2004)  görünecek  biçimde  DATA  (D:)  bölümüne  toplam  944  dosya  kopyalandığı 
belirlenmiştir.  Bu kopyalamalar  sırasında  diskte  114 adet  yeni  klasör  oluşmuştur.  Bu dosya  ve 
klasörlerin tam listesi görünürde yaratıldıkları tarihlerle birlikte EK 2’de verilmiştir.

E.UZMANLAR TARAFINDAN VERİLEN MÜTALAALARA İLİŞKİN SORULAR
E1. Belgelerin içlerinde saptanan Microsoft referansları (Office Open XML 2006 şemaları, 

Calibri, Cambria yazı tipleri) dolayısıyla son değiştirme tarihleri (last modified) ile ilgili ciddi bir 
güvensizlik oluşması son derece doğaldır. Normal olarak kaydediliş tarihinin 16 Kasım 2005 ve 
sonrası olması beklenirken, CD’ler ve 5 nolu harddiskteki belgelerin son kaydediliş tarihleri 2004 
yılı ve öncesini göstermektedir. 

Toplam  düzenlenme  süresinin  sıfır  olma  durumu  şu  sayfadaki  bilgi  ışığında  normaldir: 
http://support.microsoft.com/kb/155121/en-us

Microsoft firmasının yukarıdaki web sayfasındaki açıklamanın Türkçe çevirisi şöyledir:
“Bu problem şu durumda oluşur. Örneğin yeni bir doküman yaratıp üzerinde bir saat çalışıp 

(edit) sonra kayıt ederseniz. Toplam edit süresi 60 dakika yerine sıfır dakika görünür. Ancak, eğer 
var olan bir dokümanı açıp üzerinde bir saat çalışırsanız (edit) toplam edit süresi 60 dakika artar.”

Revizyon numarası kendiliğinden doğal kullanıcı hareketleri ile sıfırlanmamaktadır. Doküman 
ilk  olarak  boş  yaratıldığında  bu  alan  da  boşken  her  kaydetme  ile  bu  alan  bir  artmaktadır. 
Gözlemlerimiz  ilk  oluşan  dolu  kopyaların  Revizyon  numaralarının  1  olduğunu  göstermektedir. 
Revizyon numarasını sıfırlamak için basitçe doküman ismine sağ tıklayıp özellikler/özet altındaki 
revizyon  numarası  alanı  değiştirilebilir.  Office  2007’de  bunu  yapmanın  bir  diğer  yolu  da  ofis 
dosyasını  arşiv  olarak  arşiv  editör  (WinRar,  7-zip)  açmak,  \docProps\core.xml  içindeki 
<cp:revision>xxx</cp:revision>”  satırını bulup xxx değerini 0 yapmaktır.  Arşiv editörü içinden 
çalışmak yerine core.xml dosyasını arşiv dışına çıkarıp değişiklik yapıp sonra tekrar arşiv içine 
kopyalamak tercih edilebilir.

Görüldüğü  gibi  yukarıdaki  işlemler  revizyon  numarasını  değiştirmekle  ilgilenmeyen  bir 
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kullanıcının  yapacağı  normal  davranışların  dışındadır.  Ancak  kişiler  ve  firmalar  bazen  kendi 
üstverilerini başka kişi ve firmalara ulaşmasın diye üst veri alanlarını sıfırlayabilirler.

E2. Calibri ve Camria fontlarının dokümanlarda gözükmesi bu dokümanların 16 Kasım 2005 
tarihinde  veya  sonrasında  oluşturulmuş  veya  değiştirilmiş  olduğu  anlamına  gelmektedir.  Bu 
konudaki detaylı tespitimiz mahkemenin 2. ve 4. Sorularına verdiğimiz cevaplarda yer almaktadır.

E3.11  nolu  CD  içerisindeki  Valiler  Türkiye.doc  isimli  dokümanın  oluşturulma  tarihi 
05.01.2003, son kaydedilme tarihi 19.02.2003’tür. 11 nolu CD 05.03.2003 tarihinde kapatılmıştır. 
Tarihsel kaynaklar Recep Yazıcıoğlu’nun 20.02.2003 tarihinde Denizli valiliği görevine başladığını 
yazmaktadır.  Her  ne  kadar  son  kaydedilme  tarihi  olan  19.02.2003 tarihi  Recep  Yazıcıoğlu’nun 
göreve başlama tarihi olan 20.02.2003 tarihine göre önce gözükse de 1 günlük bir farkın bir çelişki 
olup olmadığı heyetimizce değerlendirilememektedir.

Gözaltına  Alınacak  Medya  mensupları.doc  dosyası  TDK  Marka  1  ibareli  CD  üzerinde 
bulunmakta  olup  bu  CD’nin  sonlandırılma  tarihi  CD imajındaki  ortam tanımlayıcısı  bilgisinde 
030313_1554 olarak gözükmektedir. Sözkonusu dosyanın oluşturulma ve son değiştirilme tarihleri 
3.3.2003 09:53’tür. Bu bilgilere göre zamansal bir çelişki görülmemektedir.

E4.  Soru  B7’nin  cevabında  Farklı  kaydet  kullanılarak  yaratılan  dosyalar  için  böyle  bir 
durumla  (oluşturma  tarihi  son  yazıcıya  gönderme  tarihinden  ilerde)  karşılaşılabileceğini 
belirtmiştik.  Böyle  bir  durum  sistem  saati  değiştirilerek  yaratılabileceği  gibi,  sistem  saati 
değiştirilmeden de oluşabilir. 

E5. Bu sorunun cevabı E2’de verilmiştir.
E6.  Bu davadaki  dijital  delil  olarak sunulan dijital  belgelerdeki ve kayıtlardaki çoğunluğu 

zamansal ilişki ve zamansal sıraya dair tutarsızlıkları saptamak için oldukça basit teknik incelemeler 
yeterli  olmuştur.Bu  basit  incelemelerin  çoğu  önceki  bilirkişi  raporlarında  da  yer  almıştır. 
Dolayısıyla dijital delil olarak sunulan dijital belgeleri her ne maksatla olursa olsun oluşturanlar 
ve/veya üstverilerini düzenleyenler bu tutarsızlıkların kolayca saptanabileceğini öngörmemişlerdir. 

Microsoft Office 2007 ile yaratılmış .doc, .ppt, .xls dosyalarının Office 2003 ve öncesi ile 
yaratılan.doc, .ppt ve .xls dosyalarından farklı olabileceği düşünülmemiştir. Microsoft Office 2007 
ile yaratılmış .doc, .ppt, .xls dosyalarının içerisinde Office OpenXML şemaları bulunmakta ve bu 
dosyalar bir arşiv olarak arşiv editörü ile açılabilmektedir. Dolayısıyla dijital belgeleri oluşturan 
ve/veya  üstverilerini  düzenleyenlerin  Microsoft  Office  dosya  formatları  ile  ilgili  detaylı  bilgiye 
sahip olmadıkları veya dikkate almadıkları gözükmektedir.

5 numaralı sabit diske 28.07.09 tarihinden sonra kayıt yapılırken $LogFile dosyası üzerinde 
bu  kayıtların  kronolojik  sırada  gözükeceği  de  düşünülmemiştir.  Dolayısıyla  diskteki  işletim 
sisteminin  son  kullanıldığı28.07.09  tarihinden  sonra  yapılan  dosya  kayıt  eklentilerinin$LogFile 
LSN numaraları,28.07.09 tarihi ve öncesindeki dosya kayıtlarının $LogFile LSN numaralarından 
büyük gözükmektedir. Ayrıca SetMace gibi profesyonel zaman değiştirme uygulamaları ile MFT 
Filename Attribute tarihleri ile oynanmamış, sadece işletim sistemi saatinin değiştirilmesi ile eski 
tarihli  kayıtlar  oluşturulmuştur.  Dolayısıyla  dijital  belgeleri  oluşturan  ve/veya  üstverilerini 
düzenleyenlerin Windows NTFS dosya sisteminin işleyişi ile ilgili detaylı bilgiye sahip olmadıkları 
veya  dikkate  almadıkları  veya  yaptıkları  işlemleri  gizlemek  için  çaba  göstermedikleri 
anlaşılmaktadır. " şeklinde değerlendirmede bulunmuşlardır. 

4-İTÜ öğretim görevlilerince düzenlenen 17.03.2015 tarihli bilirkişi ek raporu içeriği :
"Söz konusu delile ilişkin tarafımıza iletilen dilekçedeki sorular aşağıda cevaplanmıştır. 

1.CD-16’nın  TÜBİTAK  ilk  Raporunda  açıklandığı  gibi  tek  oturumda  mı,  yoksa 
TÜBİTAK ikinci Raporunda açıklandığı gibi iki oturumda mı oluşturulduğu,

IsoBuster 3.5 ve Magic ISO maker 5.5 programları kullanılarak yapılan incelemede CD’ye iki 
ayrı oturumda yazıldığı görülmüştür. Yazma işlemleri ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.
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Dosyaların  ve  yazma  işlemlerinin  zaman  bilgileri  konusunda  önemli  nokta:  CD’de 
görülen tüm zamanlar  (tarih  ve saat)  işlemin (dosya  oluşturma,  güncelleme,  CD’ye yazma vb.) 
yapıldığı  bilgisayarın  sistem saatinden  alınmaktadır.  Bilgisayarın  ayarlı  olduğu  tarih  ve  zaman 
bilgisi eğer o anda geçerli olan güncel tarih ve saatten farklıysa işlemlerin zaman bilgileri de gerçek 
zamanı göstermeyecektir.

CD’deki iki oturumla ilgili bilgiler:
1. Oturum:
Oluşturma Zamanı:14.10.2003 11:42
“Karadeniz Bölge” adlı bir adet klasör içinde 14 adet .doc uzantılı dosya yazılmıştır.
2. Oturum:
Oluşturma Zamanı:14.10.2003 12:14
Birinci oturumdaki “Karadeniz Bölge” adlı klasör ve içindeki 14 adet .doc uzantılı dosyaya ek 

olarak “ATAMALAR.doc” dosyası CD’ye yazılmıştır.
2.Atamalar.Doc adlı İnternetten elde edilmiş listenin CD-16 içine ne zaman eklendiği,
ATAMALAR.doc adlı dosyanın içindeki üst verilere (metadata) göre zaman bilgileri aşağıdaki 

gibidir.
Oluşturulma zamanı: 31.05.2003 20:42
Son kayıt edilme zamanı: 31.05.2003 20:57
Bu dosya CD’ye ikinci oturumda yazılmıştır. Dosya CD’ye yazılırken kullanılan bilgisayarın 

sistem saatine göre CD’ye yazma zamanı 14.10.2003 12:14’dir.
3.CD-16 içeriği dijitallerin Kasım 2002-Ağustos 2003 arasında olduğu ileri sürülen suç 

atımı döneminden önce mi sonra mı CD’ye konulduğu,
CD’ye önce “Karadeniz Bölge” adlı bir klasör ve içinde 14 adet .doc uzantılı dosya sistem 

zamanı 14.10.2003 11:42 olan bir bilgisayarda yazılmıştır. 
Aynı  CD’ye  daha  sonra  birinci  oturumdaki  “Karadeniz  Bölge”  adlı  klasör  ve  içindeki  14 

adet .doc uzantılı dosyaya ek olarak “ATAMALAR.doc” dosyası, sistem zamanı 14.10.2003 12:14 
olan bir bilgisayarda yazılmıştır.

Her iki oturumun yazma tarihi de Ağustos 2003’ten sonradır. Görünen bu tarihlerin gerçek 
tarihleri  yansıtması,  CD’ye  yazma  işleminin  yapıldığı  bilgisayardaki  sistem  zamanının  güncel 
olmasına bağlıdır. 

4.CD-16 içeriği dijitallerde imzalı bir kayıt bulunup bulunmadığı,
CD içindeki dijitallerde ıslak imzalı ya da elektronik imzalı bir kayıt bulunamamıştır. 
5.CD-16 içeriğinde Gerekçeli  Karar sayfa 817’de belirtilmiş  35 ilave dijital  dosyanın 

bulunup bulunmadığı, bulunmakta ise hangi oturumda CD-16’ya yüklendiği,
Avukat sorularının yer aldığı belgedeki 6 numaralı dip notta belirtilen ve gerekçeli karar sayfa 

817’de CD 16’ya ilave edildiği söylenen dosya isimlerine tarafımızdan yapılan incelemede CD 16 
içerisinde rastlanmamıştır. 

İşletim sistemi saatine bağlı olarak saklanan dosya üstverilerindeki son değişiklik tarihleri de 
yukarıdaki (MS Word tarafından tutulan) tarihlerle uyumludur.

CD yazdırma programları dosyaları CD’ye yazdırma işleminde tarih ve saat bilgilerini farklı 
şekilde kaydetmektedir. CD-16’nın yazdırıldığı program olarak görülen Roxio Easy CD Creator 5.2 
versiyonu incelendiğinde,  yazdırma işlemindeki varsayılan ayarlarda belgelere ait  son degisiklik 
tarihinin aynen saklandığı ve bu tarihin oluşturma tarihi olarak atandığıgörülmüştür. Bu nedenle 
CD-16 içerisinde iki oturumda eklenen belgelerin üzerlerindeki tarihler ile oturumların yazdırılma 
tarihleri arasında tutarsızlık bulunmadığı saptanmıştır.

6.CD-16’nın,  incelenmekte  olan  CD-11  ve  CD  17  ile  ortak  bir  özelliğinin  bulunup 
bulunmadığı  (Fontlar,  yazım  programı,  atılı  suç  dönemi  olan  Kasım  2002-Ağustos  2003 
döneminden önce mi, sonra mı oluşturulduğu vb. Hususlar)

CD  16’nın  içinde  Hex  Editor  Neo  programı  ile  yapılan  incelemeler  sonucunda  tarihlerle 
uyumsuz bir font (Calibri,  Cambria gibi) ya da yazılım programı (Microsoft  Office Open XML 
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şemaları gibi) bulunmamıştır. 

CD-16 üzerindeki belgelerde yapılan virüs taraması sonucunda herhangi bir zararlı yazılımla 
karşılaşılmamıştır. 

TDK Marka CD-11 ve CD-17 ibareli CD imajlarında yer alan belgelerin oluşturulma tarihleri 
Aralık  2001 ve  Mart  2003 arasındadır.  CD-16’da yapılan  incelemelerde  “Karadeniz  Bölge”adlı 
klasörde yer alan 14 belgenin oluşturulma tarihleri atılı suç döneminden sonra olan Ekim 2003’e 
aittir.  İkinci  oturumda  CD’ye  yazdırılan  ATAMALAR.doc  belgesinin  oluşturulma  ve  son 
değiştirilme  tarihlerinin  ise  atılı  suç  dönemi  olan  Kasım 2002-Ağustos  2003  tarihleri  arasında 
olduğu  görülmektedir.  Ancak  bu  belgelerin  söz  konusu  CD’ye  yazdırılma  tarihi  ilk  soruda  da 
belirtildiği gibi 14 Ekim 2003’tür. 

7.CD-16 içeriği dijital verilerin yazarı Tuncay Opçin’in “Şubat Uzar Bin Yıl Olur” adlı 2004 
Şubat  ve  Mart  baskılı  kitabın  eklerinin  taranmasından  oluşturulup  oluşturulmadığı  (Bu  kitap 
dosyaya sunulmuştur). 

Sorulan  soru  bir  metin  karşılaştırması  olup  bilgisayar  mühendisliği  ile  ilgili  teknik  bir 
incelemeye  gerek  olmadığından  bu  soru  cevaplanmamıştır.  "  şeklinde  değerlendirmede 
bulunulmuştur. 

5-  5  NOLU  HARD  DİSK  İLE  İLGİLİ  OLARAK  YAPILAN  PARMAK  İZİ 
İNCELMESİYLE İLGİLİ EKSPERTİZ RAPORU:

İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne devredilen ve bu mahkemenin 2014/155 Esas 
sayılı dosyası üzerinden görülen dava dosyasında suça konu 5 nolu harddisk ile ilgili olarak parmak 
izi incelemesi ile ilgili rapor düzenlendiğinin öğrenilmesi üzerine bu mahkemeye yazı yazılmış ve 
bu  konudaki  belgeler  bu  dosyaya  celbedilmiştir.Gönderilen  belgeler  incelendiğinde  07/12/2010 
tarihli  suç  yerinin  incelenmesi  raporunda  harddiskler  üzerinde  yapılan  incelemede  S/N  : 
S00JJ10WA74176 seri nolu harddisk (suça konu 5 nolu harddisk) üzerinde 1 adet parmak izi tespit 
edildiği, tozlama yöntemi ile ancak son 4-5 gün önce kalmış olan izlerin tespit edilebileceği, bu 
materyaller üzerinde de tozlama metodu ile inceleme yapıldığı belirtilmiştir.

Mahkememizce  yazılan  yazı  üzerine  İstanbul  Emniyet  Müdürlüğü Olay Yeri  İnceleme ve 
Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü'nce 09/03/2015 tarihli ekspertiz raporu düzenlenmiş, bu raporda S/N 
:  S00JJ10WA74176seri  nolu  harddisk  yüzeyinden  elde  edilen  vücut  izinin  yapılan  mukayese 
neticesinde  elverişsiz  olduğu  belirtilmiştir.  Bu  izle  ilgili  olarak  daha  önceden  düzenlenmiş  bir 
ekspertiz raporu olup olmadığının sorulması üzerine 16/03/2015 tarihli yazı cevabında mukayeseye 
elverişsiz nitelikte olduğundan herhangi bir rapor hazırlanmadığı şeklinde cevap verilmiştir. 

C-MAHKEMEMİZCE YAPILAN YAZIŞMALAR: 

    Tarafların talepleri üzerine dijital verilerin içerikleriyle ilgili olarak ilgili kurumlara yazılar 
yazılmıştır.

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün yazısından, 11 nolu CD'de 2002-2003 yıllarını içeren, 
İstanbul'da  bulunan  İlaç  Depoları  listesinin  33.sırasında  yer  alan  Yeni  Recordati  İlaç  ve 
Hammadeleri  Sanayi  Ticaret  veAnonim  Şirketi’nin30/07/2009  tarihinde  yapılan  Genel  Kurul 
Toplantısı ile bu ismi aldığı anlaşılmıştır.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının 24 Aralık 2014 tarihli yazısından,  11 nolu CD'de2002-
2003-Hava Kuvvetleri Komutanlığı-Oraj Hava Harekat Planı-Ek-1 Lahika 4 sayfa 7Üniversiteler 
başlıklı  bölümde  adı  geçen  Hv.  Müh.  Ütğm.  Murat  UYGUN'un  mühendislik  onay  tarihinin 
14/01/2008,  Hv.  Müh.  Ütğm.  Oğuzhan ERDİNÇ'in mühendislik  onay tarihinin 06/03/2006,  Hv. 
Müh. Ütğm Evren ÖZŞAHİN'in mühendislik onay tarihinin 30/09/2009, Hv. Müh. Ütğm Serdar 
MENEKAY'ın  mühendislik  onay  tarihinin  18/10/2007,  Hv.  Müh.  Ütğm  Şansel  GÜNEŞ'in 
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mühendislik onay tarihinin 01/07/1996 tarihi olduğunun anlaşılmıştır.

İl Sağlık Müdürlüğünün yazısından, 11 nolu CD 'de 2002-2003-Jandarma-İstanbul Bölge-
İlaç Depoları ve Hastaneler-İstanbul'da bulunan Özel Hastaneler başlığı altında sıralanan listede yer 
alan hastanelerden Özel Sultan Hastanesi’nin 26.05.2008 tarihinde Özel Medical Park Sultangazi 
Hastanesi  olarak,  Özel  Şafak  Hastanesi’nin  11.05.2005  tarihinde  Özel  Avrupa  Şafak  Hastanesi 
olarak,  Özel  Hayrunisa  Hastanesi’nin  31.12.2004  tarihinde  Özel  Nisa  Hastanesi  olarak  isim 
değişikliği yapıldığı anlaşılmıştır. 

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nün yazısından, 11 nolu CD içerisinde 2002-2003-1.Ordu-
Balyoz  Güvenlik  Harekat  Planı-4x4  Araçlar  çizelgesi  başlığı  altında  Güvenlik  Harekat  Planı 
kapsamında el konulması planlanan 4x4 araçların çizelgesinin 11.sırasında kayıtlı16 BEB 33 plaka 
sayılı aracın, 35 AR 6132 plaka sayısından 13.04.2006 tarihinde nakil alınarak Ebru Çaklı adına 16 
BEB 33 plakasını aldığı anlaşılmıştır. 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na yazılan yazı cevabından “Ankara Birlik Komutanlığı”, 
“Gölcük  Birlik  Komutanlığı”,  “İstanbul  Birlik  Komutanlığı”  ve  “İzmir  Birlik  Komutanlığı” 
isimlerinde birlik komutanlıklarının bulunmadığı anlaşılmıştır.

Hava  Hv.  Svn.  Yzb.  Dursun  Tolga  Kaplamanın  09/07/2003  tarihinde  Hava  Svn.  Tb. 
K'lığında  görevde başladığı,  Bursa ilindeyayın  yaptığı  belirtilen  Gürsu  ekspres  isimli  gazetenin 
Bursa  /  Gürsu  İlçesinde  yayınlanmadığı,  dijital  veriler  içinde  isimleri  geçen  İstanbul  Emniyet 
Müdürlüğü Birinci sınıf emniyet müdürleri Ogün Toprak'ın 09/07/2003 tarihinde, Salih Kara'nın 
07/07/2003 tarihinde, Selin Kutka'nın 07/07/2003 tarihinde, Selami Hünerin 21/07/2003 tarihinde 
İstanbul Emniyet Müdürlüklerinde görevlerine başladıkları anlaşılmıştır. 

Havelsan  A.Ş'nin  yazı  cevabı  ekindeki  listeden  dijital  veriler  içinde  2002-2003  tarihli 
görünen  belgelerde  isimleri  yer  alan  bir  çok  kişinin  2004-2005-2006-2007-2008  yıllarında  işe 
başlamış oldukları anlaşılmıştır.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na yazılan yazı cevabından CC Mar Naples askeri birliğinin 
Nato’nun  karar  organı  olan  Kuzey  Atlantik  Konseyi’nin  28  Mayıs  2004  tarihili  yazısı  ile 
Headquarters Allied Naval Forces Southern Europe’un yerine teşkil edildiği anlaşılmıştır.

İstanbul  Valiliği’ne  yazılan  yazı  cevabından  Hür  Demokratlar  Derneği’nin  isminin 
08.04.2006 tarihinde “Liberal Avrupa Derneği”olarak değiştirildiği, Türk-İran İş Adamları Derneği 
isminin 03.07.2004 tarihinde “Türk-İran Sanayicileri ve İş Adamları Derneği” olarak değiştirildiği 
anlaşılmıştır. 

Aselsan  A.Ş  Genel  Müdürlüğü’ne  yazılan  yazı  cevabında“Savunma  Sanayi”  isimli 
dosyada isimleri yer alan şahısların ne zaman çalışmaya başladıklarının bildirildiği, ayrıca listede 
adı geçen Derya Özdamar isimli bir çalışana rastlanamadığının bildirildiği anlaşılmıştır.

Sakarya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yazılan yazıya cevabından Adalet Eğitim 
Vakfı Yıldırım Yüksek Öğretim Öğrenci Yurdu’nun 2003 yılında erkek öğrenci yurdu olarak hizmet 
verdiği,  07.01.2004  tarihinde  yükseköğretim  kız  öğrenci  yurduna,  30.11.2005  tarihinde  erkek 
öğrenci  yurduna,14.11.2007 tarihinde ortaöğretim yurduna,  08.12.2010 tarihinde ise kız  öğrenci 
yurduna dönüştürüldüğü anlaşılmıştır. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne yazılan yazıya cevap verildiği, Emniyet Müdürleri Ogün 
Toprak, Salih Kara, Selim Tutkan ve Selami Hüner’in göreve başlama ve ilişik kesme tarihlerinin 
bildirildiği anlaşılmıştır.

Başbakanlık Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’ne yazılan yazı cevabından Gürsu 
Ekspres isminde bir gazetenin yayımlanmadığı anlaşılmıştır. 

Genelkurmay Başkanlığı’na yazılan yazıya cevabından Dursun Tolga Kaplama’nın 3’üncü 
Hava Savunma Tabur Komutanlığı’na 16 Mayıs 2003 tarihinde atandığı, Hakan Büyük’ün 16 Ekim 
2009 tarihinde emekli olduğu ve 21 Şubat 2011 tarihinde muvazzaf personel statüsünde olmadığı 
anlaşılmıştır.

Trakya  Üniversitesi  Rektörlüğü'ne  yazılan  yazı  cevabından  Ceyhun  Aydemir'in  Sosyal 
Bilimler  Enstütüsüne 28.09.2009 tarihinde  kayıt  yaptırdığı,  24.06.2010 tarihinde  mezun olduğu 
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anlaşılmıştır.

Kartal  Vergi  Dairesi’neyazılan  yazı  cevabından  Gelirler  Genel  Müdürlüğü’nün  adının 
16.05.2005 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı olarak değiştirilmiş olduğu anlaşılmıştır. 

Balıkesir Valiliği’ne yazılan yazı cevabından 2002-2003 yıllarında Balıkesir’de 23.05.2007 
tarihinde kaydı  yapılan Ada Akaryakıt  Dağıtım Otomotiv Sanayi  ve Ticaret  Limited Şirketi’nin 
bulunduğu, Bandırma’da ise belirtilen yıllara AVM niteliğinde olan bir iş yerinin açılmadığı, ilçede 
faaliyet göstermekte olan LİMAN AVM isimli alışveriş merkezinin faaliyetine 2011 yılı Ekim ayı 
içerisinde başladığı anlaşılmıştır. 

Deniz  Kuvvetleri  Komutanlığı’na  yazılan  yazıya  cevap  verildiği,  TGC  KILIÇ,  TGC 
MIZRAK, TCG YILDIZ, TCG MARTI, TCG RÜZGAR, TCG KARAYEL ve TCG KALKAN’ın 
05-08-2002 tarihleri  arasında  hangi  maksatla  nerelerde  bulunduklarının  bildirildiği  anlaşılmıştır. 
Ayrıca “Ankara Birlik Komutanlığı”, “Gölcük Birlik Komutanlığı”, “İstanbul Birlik Komutanlığı” 
ve “İzmir Birlik Komutanlığı” isimlerinde birlik komutanlıklarının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
bünyesinde teşkil etmediği anlaşılmıştır. 

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na yazılan yazı cevabından sanık Bilgin Balanlı’nın Ağustos 
2003 tarihinde Korgeneral rütbesine terfi etmiş olduğu, belirtilen tarihte de aynı rütbeyle görevini 
yaptığı anlaşılmıştır.

Hv. Müh. Ütğm. Evren ÖZŞAHİN (1995-079), Hv. Müh. Ütğm. Oğuzhan ERDİNÇ (1995-
045) , Hv. Müh. Ütğm. Murat UYGUN (1995-044) , Hv. Müh. Ütğm. Serdar MENEKAY (1995-
017), Hv. Müh. Ütğm. Şansel GÜNEŞ (1997-Y-48) in hangi tarihte Hava Harp Okulundan Teğmen 
rütbesi  ile  mezun  oldukları,  Teğmen  rütbesi  ile  mezun  oldukları  tarihte  sınıflarının  ne  olduğu, 
24.01.2003 ile 20.02.2003 tarihlerinde arasında hangi rütbe ve sınıfta oldukları,  sınıf değiştirme 
nedenlerinin ve tarihlerinin ne olduğu bildirilmiştir. 

Mühendislik  onay  tarihlerinin  ve  ast  birliklerin  adlarının  1  inci  Taktik  Hava  Kuvveti 
Komutanlığı  ve  2  nci  Taktik  Hava  Kuvveti  Komutanlığı  olduğunun,  2003 yılında  bahsi  geçen 
birliklere  ait  unvanların 1 nci  Taktik Hava Kuvveti  Komutanlığı  ve 2 nci  Taktik Hava Kuvvet 
Komutanlığı  olduğu,  2004 yılında  birlik  unvanlarının değiştirilmiş  olduğu,  1  nci  Hava Kuvveti 
Komutanlığı ve 2 nci Hava Kuvveti Komutanlığı olduğu, 2009-2014 yılları arasında aynı unvanları 
koruduğu,  bu  komutanlıklara  bağlı  Ana  Üs  komutanlıklarının  adlarının  2003-2009  yılları 
arasındakiünvanlarının bildirildiği anlaşıldı. 

2 nci Ordu Komutanlığı ve 3 üncü Ordu Komutanlığı ile Ege Ordusu Komutanlığı'nın 
adlarının 2003 yılından sonra değişip değişmediği yönünde yazılan yazıya cevap verildiği, ekinde 
sunulan  Kara  Kuvvetleri  Komutanlığı'nın  29.12.2014  tarihli  yazı  cevabından  2.  Ve  3.Ordu 
Komutanlığı'nın  adlarının  değişmediği,  Ege  Ordu Komutanlığı  adının  Ege  Ordusu Komutanlığı 
olarak değiştiği anlaşılmıştır.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na Devrim Rehber ile ilgili yazılan yazıya cevap verilmiş, 
sanık Devrim Rehber'in 2002-2003 yıllarındaki rütbesi, görevinin atandığı birlikler bildirilmiştir. 
Ayrıca sanık Devrim Rehber'e e-mail  sunucuları  yönetmek gibi  bir  yetki  verilmediği  ve Sistem 
Yöneticisi (Administrator) yetkisi verilmesinin mümkün olmadığı bildirilmiştir. 

Suça konu bir kısım belgeleri  teslim eden gazeteci Mehmet Baransu hakkında İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nca "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Devletin Güvenliğine İlişkin 
Belgeleri Tahrip Etme Amacı Dışında Kullanma Hile İle Alma Çalma, Devletin Güvenliğine İlişkin 
Gizli  Belgeleri  Temin Etme,  Devletin  Güvenliğine  ve  Siyasal  Yararlarına  İlişkin  Gizli  Kalması 
Gereken Bilgileri Açıklama " suçlarından soruşturma başlatıldığı anlaşılmıştır. İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na  yazılan  yazı  cevabından  bu  kişiyle  ilgili  olarak  ele  geçirilen  belgeler  arasında 
Balyoz, Oraj, Suga, Sakal, Çarşaf eylem planlarıyla ilgili olarak delil niteliği taşıyan ıslak imzalı 
belgeler bulunmadığı anlaşılmıştır. 
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