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BİLİMSEL MÜTALAA 

 
 

Murat Eren vekili Av. Hüseyin Ersöz'ün 16.11.2015 tarihli yazısıyla Yunis Akkaya ve Murat             

Eren'in evlerinde yapılan aramalarda bulunarak el konulduğu ifade edilen CD, bilgisayar ve            

taşınabilir hard disk konusunda cevaplandırmamızı talep ettiği sorulara tarafımıza verilen          

Genelkurmay Başkanlığı Askerî Mahkemesi'nin 2012/147 Esas ve Ankara Kapatılan 11. Ağır           

Ceza Mahkemesi'nin 2006/159 Esas sayılı dosyalarının incelenmesi sonucunda hazırladığımız         

yanıtlarımız aşağıdadır. 

 

1. Ceza Muhakemesi Kanununun 134. Maddesinde ifade edilen "bilgisayar kütüğü" ve          

"yedekleme" kavramlarının Adli Bilişim Bilimindeki teknik anlamı nedir? 

 

Tüm elektronik bilgi işlem cihazlarında veriler "kütük" ("dosya") adı verilen gruplar           

halinde tutulur. Bir kütük, cihazca bir arada işlenen birbiriyle ilintili (program, metin, ses,             

görüntü veya başka herhangi bir türde) verilerden oluşur. Bu dosyalar sayısal ("dijital")            

ortamın özelliği nedeniyle rahatlıkla bir cihazdan veya donanımdan diğerine aktarılabilir.          

Bu nedenle CMK'nın 134. maddesindeki "bilgisayar kütükleri" ifadesi teknik anlamda          

sadece masaüstü veya dizüstü bilgisayarlarda bulunanları değil, CD, DVD, Flash disk,           

disket vs. tüm çıkarılabilir bellekler, telefon vb. dijital tabanlı mobil cihazlar da dahil             

olmak üzere herhangi bir bilgi işlem veya veri depolama araç ya da gerecinde             

bulunabilecek tüm dijital dosyaları kapsamaktadır. Adlî ve Önleme Aramaları         

Yönetmeliği'nin "Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama,       

kopyalama ve elkoyma" kenar başlıklı 17. maddesinde elkoyma sırasında zorunlu kılınan           

yedekleme işleminin "bilgisayar ağları ve diğer uzak bilgisayar kütükleri ile çıkarılabilir           

donanımları hakkında da" uygulanmasının emredilmesinin dayanağı da budur. 

 

Dijital bir kütüğün bir kişiye ait bir veri depolama ortamında bulunduğu, sadece söz             

konusu kütüğün daha sonra denetime olanak sağlayacak teknik önlemler alınarak          

çıkarılmışgüvenilir bir kopyasının elkoyma sırasında ilgili kişiye verilmesi halinde kabul           

edilebilir. Ancak bu koşulun yerine getirildiği durumlarda elkoymadan sonra herhangi bir           

değişikliğe uğradığından kuşku duyulamayacak, sağlıklı bir delilden söz edilebilir.         

CMK'nın 134. maddesindeki "Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoyma işlemi         

sırasında, sistemdeki bütün verilerin yedeklemesi yapılır." hükmündeki "yedekleme"        

ifadesi ile yukarıda söz edilen "güvenilir kopya" (yaygın adıyla "imaj") çıkarma işlemi           

kastedilmektedir. Adli Bilişim literatüründe bu işlemin sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi         

için geliştirilmiş prosedürler mevcuttur. 

 

2. El koyma işlemleri sırasında dijital medyaya ait adli imajın alınması ve HASH            

değerinin tespit edilmesindeki amaç nedir? Veri güvenilirliği açısından önemini açıklayınız? 

 
 



 

Elektronik ortamda oluşturulan sayısal verilerin gerek içerikleri, gerekse de üstveri          

bilgileri kolayca ve genelde iz bırakmadan istenildiği gibi kurgulanabilir ve tahrif edilebilir.            

1. soruya verilen cevapta belirtildiği gibi, el konulan sayısal verilerin elkoyma anından            

sonra herhangi bir değişikliğe uğrayıp uğramadığının denetlenmesi ancak el konulan veri           

depolama ortamının elkoyma esnasında tarafların denetiminde çıkarılan tıpatıp bir         

imajının şüpheliye verilmesi halinde mümkün olabilmektedir. Özüt ya da veri özütü           

(“hash”) değeri alınması, milyonlarca birimden oluşabilen iki sayısal kaydın birbirinin          

aynısı olup olmadığının kolayca denetlenebilmesi için kullanılan yerleşik bir yöntemdir.          

"Hash" algoritmaları, verilen her sayısal dosya için o dosyanın "özeti" diye           

adlandırabileceğimiz nispeten kısa bir karakterler dizisi ("hash" değeri) hesaplarlar. İki          

büyük dosya arasında küçük bir fark olsa da çıkarılan hash değerleri birbirinden farklı             

olur, böylece gerek elkoyma sırasında kolluk kuvvetlerinin ve şüphelinin aldığı imaj           

kopyalarının, gerekse de daha sonra aynı dijitalde bir suç unsuru bulunduğu           

savlandığında kullanılan kopyanın kütüğün özgün halinin aynısı olup olmadığı bu değerler           

karşılaştırılarak rahatça anlaşılabilir ve kanıtlanabilir. Şüpheli elkoyma sırasında        

yedeklenen dijitalin bir kopyasının kendisine verilmesini istemese dahi, el konulma          

anında "hash" değerinin hesaplanıp kaydedilmesi delil zincirinin bütünlüğünün        

sağlanması açısından yasanın emrettiği yedekleme sürecinin vazgeçilmez bir parçasıdır. 

 

3. Bir CD'nin imajının alınması kaç dakika sürmektedir? CD'nin el konulma anında           

imajı alınmaksızın sadece markasının tutanağa yazılması ya da üzerine imza atılması delil            

güvenliği açısından yeterli bir önlem midir? 

 

Tek bir CD'nin imajının alınması en fazla beş dakika içinde tamamlanabilecek bir işlemdir. 

 

El konulan bir CD'nin imajı alınmaksızın sadece markasının tutanağa yazılması, aynı           

markadan başka bir CD ile değiştirilmesi halinde bunun tespit edilememesi sonucunu           

doğuracaktır. CD'nin üzerinin taklit edilmesi güç bir şekilde imzalanması donanımın fark           

edilmeden bir başkasıyla değiştirilebilmesi ihtimalini azaltsa da kolluğun elindeyken aynı          

CD'ye ekleme yapılmasına karşı önlem teşkil etmemektedir. (Belli koşullar altında          

"sadece okuma" türü CD'lere de peyderpey yeni kütükler eklenebilir.) Yasanın ve Adli            

Bilişim biliminin emrettiği 'elkoyma anında yedekleme - şüpheliye güvenilir bir kopyanın           

verilmesi - "hash" hesaplama' prosedürü dışında delil zincirini korumanın bir yolu           

bulunmamaktadır. 

 

4. Sanık Yunis AKKAYA'nın evinde 31 Mayıs 2006 tarihinde yapılan aramaya ilişkin           

tutanakta 200 Nolu Memorex Marka CD'nin imajının alındığına ve HASH değerinin tespit            

edildiğine dair bir bilginin yer almamasının sakıncası nedir? 

 

Yunis Akkaya'nın evinde bulunduğu iddia edilen CD'nin o esnada imajının alınmamışve            

"hash" değerinin hesaplanmamışolması CMK'nin 134. maddesine aykırı bir uygulama          

 
 



olup, daha sonra o CD'de bulunduğu iddia edilen dijital materyalin el koymadan sonra             

eklenip eklenmediği sorusunun gündeme gelmesine neden olur. Yasanın emrettiği         

işlemin yapılmamışolması nedeniyle artık söz konusu CD'deki kütüklerin aidiyetini          

belirlemek eldeki bilgilerle mümkün olamayacaktır. 

 

5. Sanık Murat EREN'in evinde 31 Mayıs 2006 tarihinde yapılan aramaya ilişkin           

tutanakta TOSHIBA Marka Dizüstü Bilgisayarın ve HISPEED Marka Taşınabilir Hard Diskin           

imajının alındığına ve HASH değerinin tespit edildiğine dair bir bilginin yer almamasının            

sakıncası nedir? 

 

Murat Eren'in kendisine ait olduğunu kabul ettiği dizüstü bilgisayar ve taşınabilir hard            

diskin imajının elkoyma anında alınmamışve "hash" değerinin hesaplanmamışolması,          

CMK'nin 134. maddesine aykırı bir uygulama olup, daha sonra bu cihazlarda bulunduğu            

iddia edilen dijital materyalin el koymadan sonra eklenip eklenmediği sorusunun          

gündeme gelmesine neden olur. Yasanın emrettiği işlemin yapılmamışolması nedeniyle          

artık söz konusu cihazlardaki kütüklerden sanıkça reddedilenler varsa aidiyetlerini         

belirlemek eldeki bilgilerle mümkün olamayacaktır. 

 

 

6. İmaj alma işleminin arama sırasında değil de sonraki bir tarihte kollukta yapılması,            

ya da imaj kopyasının el koyma sırasında şüpheli veya müdafiine verilmemesi, delilin el             

konulma anındaki şekliyle muhafaza edilip - edilmediğinin tespitine engel oluşturur mu?           

Konuyu Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 134. Maddesinde belirtilen usul çerçevesinde         

açıklayınız? 

 

İmaj alma işleminin elkoyma sırasında ve tarafların gözetiminde yapılmaması CMK'nin          

134. maddesinde emredilen usule ve Adli Bilişim prensiplerine tümüyle aykırı olup, delil            

zincirinin kopmasına yol açar. İmaj kopyası şüpheli ve müdafii tarafından istenmese bile            

elkoyma anında dijitallerin yedeklenmesi ve "hash" değerlerinin hesaplanarak tutanağa         

kaydı zorunludur, ve bu şartın yerine getirilmemesi delilin elkoyma anındaki şekliyle           

muhafaza edilip edilmediğinin tespitini (delil değiştirme sırasında doğabilecek kimi         

mantıksal çelişkilerin fark edilmesi gibi nadir durumlar haricinde) imkansız kılar. 

 
7. Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesi'nin 2012/147 E ve 2012/126 K sayılı           

dosyası kapsamında Veri ve Donanım İnceleme Uzmanı Adem AŞKAR tarafından yapılan           

incelemeye dair 21 Ekim 2009 tarihli Bilirkişi Raporunun 2. sayfasında, Sanık Murat            

EREN'den el konulan TOSHIBA Marka Dizüstü Bilgisayarın HITACHI Marka Hard Diski           

üzerinde yapılan inceleme neticesinde, 

a) "ÖKHÜ BRİFİNG.lnk" isimli dijital dosyanın 25 Temmuz 2006 tarihinde saat          

15:28:04'de oluşturulduğu, aynı gün saat 15:28:11'de son kez erişim sağlandığı, 

b) "ÖZ KUV BRİFİNG.lnk" isimli dijital dosyanın 25 Temmuz 2006 tarihinde saat           

15:25:38'de oluşturulduğu, aynı gün saat 15:25:46'da son kez erişim sağlandığı, 

 
 



tespitleri yapılmıştır. Bu değerlendirmeler ne anlama gelmektedir? 

 

Adı ".lnk" ile biten dosyalar Windows işletim sisteminde "kısayol dosyaları" olarak bilinir.            

Adem Aşkar'ın yazdığı bilirkişi raporunda bunların başka bir dosya açıldığında adı o            

dosyanın isminin başlangıcıyla başlayacak şekilde oluşan ve dolayısıyla o isimde bir           

dosyanın bilgisayarda açıldığına işaret eden dosyalar olduğu belirtilmektedir. Raporu         

hızla okuyan ve konunun uzmanı olmayan bir okuyucunun zihninde bu ifade Murat            

Eren'in bilgisayarında suça konu CD'deki dosyaların açıldığı izlenimini yaratabilirse de,          

sorunuzda belirttiğiniz (ve gerek raporda, gerekse de duruşmalarda vurgulanmayan)         

detayları içeren tablo ve raporun geri kalanında Yunis Akkaya'dan ele geçirildiği söylenen            

CD'yle ilgili dökümler incelendiğinde farklı bir görünüm çıkmaktadır. Bu husus aşağıda           

ayrıntılı olarak açıklanacaktır. 

 

Dava dosyasından anlaşıldığı kadarıyla, Askerî Yargıtay’ın 6.1.2009 tarihli bozma         

kararında CD'de yer alan dosyaların bu bilgisayarda oluşturulup oluşturulmadığı,         

oluşturulmuşsa hangi tarihte kim tarafından oluşturulduğu, bilgisayarın tarih/saatinde        

değişiklik yapılıp yapılmadığı vb. bir dizi hususun bilirkişiden sorulması gerektiğine          

hükmolunmuştur. Bilirkişi Adem Aşkar bu nedenle hem bilirkişiliğe tayin kararında, hem           

de inceleme sonrası çağrıldığı duruşmada bu konulardaki sorulara muhatap olmuş,          

ve “Bilgisayarın mevcut tarih-saat ayarlarında değişiklik yapılıp yapılmadığına dair        

herhangi bir veri tespit edemediğini” beyan etmiştir. 

 

Bir bilgisayarın mevcut tarih-saat ayarıyla ilgili herhangi bir incelemede akla gelen ilk ve             

en basit yöntem bilgisayarın o andaki tarih ve saati doğru gösterip göstermediğine            

bakmak olduğundan, bilirkişi Aşkar’ın bu kontrolü yaptığını ve saatin doğru olduğunu           

gördüğünü kabul etmek gerekir. 

 

Bu kabulden hareketle, raporun 2. sayfasındaki tablodan Murat Eren’in kendisinin          

tutuklu, bilgisayarının da adli emanette olduğu bilinen 25 Temmuz 2006 günü söz konusu             

bilgisayarın açıldığı ve bahsi geçen kısayol dosyalarının oluşmasına yol açacak şekilde           

dosya açma işlemlerinin yapıldığı anlaşılmaktadır. Fakat tablodaki verilerden çıkan bu          

sonuç bilirkişi tarafından raporda veya duruşmada dile getirilmemiştir. 

 

Adem Aşkar’ın raporunda önce “"ÖZ KUV Brifing.ppt" ve "ÖKHÜ Brifing.ppt" isimli           

dosyaların incelemesi yapılan bilgisayarda oluşturulup oluşturulmadığına dair herhangi        

bir veri tespit edilememiştir.” denilmesine karşın, yukarıda sözü edilen “.lnk”          

dosyalarındaki veriler listelenerek Murat Eren’in bilgisayarına takılan ("14 Oca 2006" adı           

verilmiş) bir CD’de suça konu ("14 oca 2006" adlı) CD’deki iki dosyayla aynı isimlere sahip               

iki dosyanın açıldığı ifade edilmişolmaktadır. Ancak (daha sonra Aşkar raporunu           

inceleyen Ulusal Kriminal Büro’nun raporunda belirtildiği gibi) “.lnk” dosyalarındaki diğer          

haneler ve Aşkar’ın CD ile ilgili dökümlerinden, bilgisayara takılan CD’nin Yunis           

Akkaya’dan ele geçirildiği söylenen CD olmadığı (klasör yapılarındaki farklılık nedeniyle)          

 
 



anlaşılmaktadır. Bizim Aşkar raporundan tespitimize göre de bilgisayara takılan CD'nin          

adı ("14 Oca 2006") ile Yunis Akkaya'nın evinde el konulduğu bildirilen suça konu CD'nin              

adı ("14 oca 2006") arasında büyük/küçük harf farkı vardır. Ne yazık ki bu hususlar da               

Aşkar tarafından dile getirilmemiştir. Delil sahteciliğine ilişkin ağır kuşku yaratan bu           

olguların vurgulanmamasının, rapordaki veriler bütününün gerçek anlamının tersi yönde         

algılanmasına yol açtığı kanaatindeyiz.  

 

 

8. Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesi'nin 2012/147 E ve 2012/126 K sayılı          

dosyası kapsamında Veri ve Donanım İnceleme Uzmanı Adem AŞKAR tarafından yapılan           

incelemeye dair 21 Ekim 2009 tarihli Bilirkişi Raporunun 4. sayfasında, Sanık Murat            

EREN'den el konulan HISPEED Marka Taşınabilir Hard Disk üzerinde yapılan inceleme           

neticesinde, 

a) "K.IRAK AK TERTİPLENME SON DURUM.ppt" isimli dosyanın 09 Ağustos 2006           

tarihinde saat 15:20'de son kez değiştirildiği,13 Aralık 2006 tarihinde son kez erişim            

sağlandığı; 

b) "K.IRAK AK YENİ.ppt" isimli dosyanın 09 Ağustos 2006 tarihinde saat 15:24'de            

son kez değiştirildiği, 02 Mart 2007 tarihinde son kez erişim sağlandığı; 

c) "K. IRAK BÖLGE HARİTALARI.ppt" isimli dosyanın 09 Ağustos 2006 tarihinde          

saat 15:19'da son kez değiştirildiği, 02 Mart 2007 tarihinde son kez erişim            

sağlandığı; 

d) "K.IRAK'TAKİHAREKAT SAHASINA İLİŞKİN EK-B SON DEĞİŞİKLİK.doc" isimli        

dosyanın 09 Ağustos 2006 tarihinde saat 15:20'de son kez değiştirildiği, 13           

Aralık 2006 tarihinde son kez erişim sağlandığı; 

e) "K.IRAK'TAKİHAREKAT SAHASINA İLİŞKİN EK-B çizelge.doc" isimli dosyanın 09         

Ağustos 2006 tarihinde saat 15:20'de son kez değiştirildiği, 13 Aralık 2006           

tarihinde son kez erişim sağlandığı; 

f) "K.IRAK'TAKİHAREKAT SAHASINA İLİŞKİN.doc" isimli dosyanın 09 Ağustos        

2006 tarihinde saat 15:24'de son kez değiştirildiği, 02 Mart 2007 tarihinde son            

kez erişim sağlandığı; 

g) "KONSEPT SLAYTININ DİNLEYİCİ NOTLARININ YENİDEN YAZILAN      

BÖLÜMLERİ.PPT" isimli dosyanın 09 Ağustos 2006 tarihinde saat 15:24'de son          

kez değiştirildiği, 02 Mart 2007 tarihinde son kez erişim sağlandığı; 

h) "konsept-2010 düzeltilmişhali yeni.doc" isimli dosyanın 09 Ağustos 2006         

tarihinde saat 15:24'de son kez değiştirildiği, 02 Mart 2007 tarihinde son kez            

erişim sağlandığı; 

i) "konsept-2010.doc" isimli dosyanın 09 Ağustos 2006 tarihinde saat 15:24'de son          

kez değiştirildiği, 02 Mart 2007 tarihinde son kez erişim sağlandığı; 

tespitleri yapılmıştır. Bu değerlendirmeler ne anlama gelmektedir? 

 

Soruda belirtilen son değiştirme ve erişim tarihlerinin tümü, anılan bellek cihazına el            

konulma tarihinden sonradır. Adem Aşkar raporunda soruda belirtilen dosyaların         

 
 



özelliklerinin "iki numaralı klasör DZ 1502-1512'deki kayıtlarla uyumlu" olduğunu ifade          

etmektedir. Burada söz konusu cihazın daha önce tabi tutulduğu bir bilirkişi           

incelemesinin kayıtlarından (örneğin aynı cihazla ilgili aynı isimli dosyaların listelendiği          

bilirkişi Erhan Sakallı’nın raporunun Ek-B’sinden) söz ediliyor olması muhtemel olsa da,           

tarafımıza iletilen taratılmışdosyalarda görülen sayfa numaralarından "iki numaralı         

klasör DZ 1502-1512”nin nereye tekabül ettiği anlaşılamamaktadır. Erhan Sakallı         

raporunda bu dosyaların tümünün son kaydetme tarihleri 2002-2003 yılları olarak          

listelenmektedir ve Aşkar eğer kendi listelediği özelliklerin bu kayıtlarla "uyumlu"          

olduğunu ifade ediyorsa verdiği son değiştirme tarihlerinin bu değerlerle nasıl uyumlu           

olduğunu izah etmemektedir. 

 

Normal kullanıcı davranışları kapsamında kimse bilgisayar saatini aylar mertebesinde         

ileride tutmaz. Bir dizi dosyayı önceden bilinçli olarak aylar sonrasının tarihiyle           

kaydetmenin getiri sağlayabileceği bir kötü niyetli davranışın mantığını da görmek          

zordur. Bu nedenlerle belirttiğiniz kayıt ve erişim tarihlerinin en akla yakın açıklaması,            

cihaza el koyulmasından sonra, adli emanette veya bilirkişilerin elinde iken müdahale           

edilmiş olmasıdır. 

 

Adli bilişim kurallarına göre bilirkişinin incelediği dijital delilde hiç bir değişiklik           

yapmaması gerekir. Erhan Sakallı raporunun düzenlendiği 2.3.2007 tarihi, soruda anılan          

Aşkar raporunda listelenen dokuz dokümandan altısının görünen son erişim tarihleriyle          

aynıysa da, dokuz dokümanın tümünün son değiştirme tarihlerinin cihaza el          

konulmasından iki ay sonrasına ve Erhan Sakallı raporundan yedi ay öncesine denk gelen             

9 Ağustos 2006 olarak görünmesi, yani yukarıda belirttiğimiz en akla yakın senaryoya            

göre bu tarihte dosyaların açılmakla kalmayıp, üzerlerinde değişiklik yapıldıktan sonra          

kaydedilerek kapatılmışolduğunun anlaşılması, delil manipülasyonuna ilişkin kuşkular        

doğurmaktadır. 

 

9. Dijital deliller üzerinde, el konulma ile adli imajının alınması arasında geçen sürede            

yapılacak herhangi bir değişiklik tespit edilebilir mi? 

 

Her imaj, söz konusu dijitalin imajın çıkarıldığı andaki halinin kopyasıdır. Dijital delil            

elkonma esnasında yedeklenmezse elde sonraki bir zamanda çıkarılacak bir kopyayla          

karşılaştırmak için kullanılabilecek veri olmayacağından aradaki sürede gerçekleşen bir         

değişikliğin sadece söz konusu dijitalin incelenmesiyle saptanabilmesi genelde mümkün         

değildir. 

 

 

10. Üstveri (metadata) bilgileri sağlıklı ve değiştirilemez bilgiler midir? Bu bilgilerin          

uzman bir kullanıcı tarafından iz bırakmaksızın değiştirilmesi mümkün müdür? 

 

 
 



Bilgisayar kütükleri üzerinde yazma ve iz bırakmadan silme yapılabilecek kağıtlara          

benzetilirse, üstveri bilgileri de bu kağıtların içine konulduğu bir zarfın üzerindeki yazılara            

benzetilebilir. Dosya adresi, yaratılma ve son kaydedilme tarihleri, yaratan ve değiştiren           

kullanıcı ve bilgisayar adları gibi üstveri bilgileri, aynen dosya içerikleri gibi, büyük bir             

uzmanlık da gerektirmeden ve çoğu durumda iz bırakmadan kurgulanabilir,         

değiştirilebilir veya tahrif edilebilir. Herhangi bir üstveri bilgisinin güvenilirliği başka bir           

dijital verininkinden daha yüksek değildir. Sahtecilik amacıyla üretilmiş(özellikle de          

nerede hazırlandığı bilinmeyen) dijitaller, bir tahrifat veya saat değişimi geçirdiklerine          

dair hiç bir iz barındırmayabilirler. Dijital delillerin aidiyeti konusunda cihazın fiziksel           

olarak ele geçirilmesi (“bulunması”) işleminin tanıklar huzurunda yapılması ve hemen          

önceki soruların cevaplarında belirtilen şekilde yedeklenerek “hash” değeri alınması bu          

nedenle hayatî önem taşımaktadır. 

 

11. Askeri Yargıtay 3. Dairesi'nin 06 Şubat 2013 tarihli Kararında, 200 Nolu Memorex             

Marka CD'yle ilgili olarak "Sanık Murat Eren'in "Öz Kuv Brifing.ppt" ve "ÖKHÜ Brifing.ppt"             

isimli dosyaların son olarak değiştirildiği 30.05.2006 günü saat 17:30 sıralarında Yunis'in           

evine gitmesi ve saat 20.00 sıralarında ayrılmışolması, diğer bir ifadeyle söz konusu             

dosyaların son kez kaydedildiği tarih ve saatte sanık Murat EREN'in söz konusu CD'nin ele              

geçirildiği evde bulunduğu, (...) CD'nin oluşturulma tarihinin, içinde yer alan "Öz Kuv            

Brifing.ppt" ve "ÖKHÜ Brifing.ppt" isimli dosyaların son kaydetme tarihinden önce          

olmasının, bozmadan sonra dinlenilen bilirkişinin 'CDnin oluşturulması sırasında        

yazdırıldığı bilgisayarın tarih ve saati ile oynanması halinde mümkün olabileceğine'"          

şeklindeki değerlendirmeler Bilirkişi Raporlarındaki tespitlerle ve Adli Bilişim Biliminin         

temel prensipleriyle örtüşmekte midir? 

 

Dijital veriler üzerindeki çeşitli işlemlere ilişkin tarih kayıtları o sırada kullanılmakta olan            

bilgisayarın tarih ve saat ayarına bağlıdır. Bilgisayar saati gerçek zamanı göstermeyecek           

şekilde değiştirilirse sonra yapılacak dosya işlemlerine ilişkin tarih kayıtlarının da buna           

bağlı olarak yanlışgörüneceği tabiidir. Diğer üstveri bilgileri gibi dosya oluşturma, son            

değiştirme vs. tarihlerine ilişkin kayıtlar da rahatça manipüle edilebilir ve özellikle           

tartışmalı durumlarda güvenilir olmadıkları akılda tutulmalıdır. Bilirkişi Erhan Sakallı'nın         

2.3.2007 tarihli raporunda dosya oluşturma tarihlerine ilişkin kayıtların işlemin yapıldığı          

bilgisayarın yerel tarihine bağlı olduğu açıkça belirtilmiştir. Bilirkişi Adem Aşkar'ın          

21.10.2009 tarihli raporunda ise bazı hanelerdeki oluşturulma tarihleri için "kullanıcı          

tarafından değiştirilmesinin mümkün olamayacağı" değerlendirilmesi yapılmıştır.      

Kanaatimizce bu son derece yanıltıcı bir ifadedir; bilgisayarın saatini değiştirmek gibi           

temel becerilere sahip bir kullanıcının herhangi bir üstveri hanesini istediği gibi           

şekillendirebileceğinin vurgulanması gerekmekteydi. Bilirkişi Aşkar 21.1.2010 tarihli       

duruşmadaki "CD'nin oluşturulma tarihi 15 Ocak 2006 gözükmesine rağmen, dosyanın          

30 Mayıs 2006'da oluşturulduğu kesindir." şeklindeki Adlî Bilişim mantığına aykırı bir         

beyanıyla da Askerî Yargıtay 3. Dairesi'nin anılan kararına dayanak sağlamış          

görünmektedir.   

 
 



 

Askerî Yargıtay 3. Dairesi'nin 6 Şubat 2013 tarihli anılan kararında CMK 134. maddeye             

aykırı olarak imajı alınmadan el konulmuşsuça konu CD'deki dosyaların kimi üstveri            

bilgilerine (yukarıda anlatıldığı üzere temelsiz bir şekilde) itibar edilerek dosyaların 30           

Mayıs 2006 akşamı, Murat Eren'in söz konusu evde bulunduğu sırada kaydedildiği           

sonucuna varıldıktan sonra bu sonuçla çelişkili görünen aynı CD'deki diğer kimi           

üstverilerin bilgisayar saati geri alınmak suretiyle bilerek yanlışolarak kaydedildiği          

değerlendirilmektedir. Bu senaryo bilişim mantığı açısından sorunludur. Bir an için CD           

içeriğinin elkoymadan sonra değiştirilmediğini varsayarsak, (bu varsayımın imaj        

alınmamışolması nedeniyle temelsiz kaldığını yukarıda belirtmiştik) anılan akşam CD'ye          

yazdırma yaparken bazı tarihleri bilerek geriye aldığı iddia edilen sanığın diğer tarihleri            

doğru bırakması, üstelik kendi adını da (suça konu dosyaların üstverilerinde "Yazan"           

hanelerinde "Murat Eren" adı görülmektedir) Adem Aşkar'ın raporunda belirtildiği gibi          

kolayca silebilecekken açıkça yazılı olarak bırakması akla yakın gelmemektedir. Genel          

olarak tümüyle güvenilmez bir dijital delildeki veriler birbirleriyle çelişiyorsa bazılarının          

doğru, diğerlerinin ise sahte kabul edilmesinin mantıksal bir dayanağı olduğunu          

düşünmüyoruz. 

 

12. 200 Nolu Memorex Marka CD'de kayıtlı olan dijital dokümanların üstveri           

(metadata) bilgilerinde yer alan "yazar" bilgilerinden yola çıkılarak, Sanıklara aidiyeti          

noktasında bilimsel kesin bir tespit yapılabilir mi? Bu tespitin yapılabilmesi için Adli Bilişim             

Bilimi açısından başka hangi bilgilere ihtiyaç bulunmaktadır? 

 

Gerek Adem Aşkar raporunda, gerekse de yukarıdaki sorulara yanıtlarımızda açıkça          

belirtildiği gibi, dijital kütüklerin üstveri bilgilerindeki "Yazan" hanesi hiç bir uzmanlık           

gerektirmeden değiştirilebilir ve aidiyet belirleme konusunda güvenilirliği yoktur. Dijital         

kütüklerin veri depolama cihazlarına aktarılabilmelerinin kolaylığı nedeniyle, aidiyet        

belirleme Adli Bilişim'in zor problemlerindendir. Elkoymada CMK'nin 134. maddesinde         

emredilen usule uyulmaması nedeniyle 200 Nolu Memorex CD'deki dijital dosyaların          

aidiyetleri güvenilir bir şekilde belirlenemezse de CD üzerinde parmak izi, DNA vs.            

araştırması sonucu hayatın olağan akışına ve kendi iddiasına göre CD'yle ilgisi olmayan            

bir kişinin izinin bulunması araştırmanın daha ileri aşamaları için bir fikir verebilir.            

Mahkemenin bu yöndeki talepleri reddettiği anlaşılmaktadır. 

 

13. Veri ve Donanım İnceleme Uzmanı Adem AŞKAR tarafından yapılan incelemeye          

dair 21 Ekim 2009 tarihli Bilirkişi Raporunda, 200 Nolu Memorex Marka CD'de kayıtlı             

"ÖKHÜ BRİFİNG.ppt" ve "ÖZ KUV BRİFİNG.ppt" isimli dijital dokümanların "yazar"          

bölümünde "Murat EREN" yazmasına karşılık, Sanık Murat EREN'den el konulan TOSHIBA           

Marka Dizüstü Bilgisayara ait Hard Diskin kullanıcı adının "Administrator, test" olması ne            

anlama gelmektedir? 

 

 
 



Normal kullanıcı davranışları esas alındığında (yani bilgisayarın "Kullanıcı Adı" hanesinin          

kurulum sırasında verilen değerinin sonradan değiştirilmediği varsayıldığında) bu durum         

CD'deki "ÖKHÜ BRİFİNG.ppt" ve "ÖZ KUV BRİFİNG.ppt" dokümanlarının Murat         

Eren'den el konulan bilgisayardan farklı bir bilgisayarda işlenmiş, veya "Yazan"          

hanelerinin elle "Murat Eren" olarak değiştirilmiş olması gibi farklı şekillerde          

açıklanabilir. Fakat bahsedilen üstveri hanelerinin tümünün rahatça değiştirilebileceği        

gerçeği akıldan çıkarılmamalıdır. 

 

14. Ulusal Kriminal Büro'nun 10 Eylül 2013 tarihli Bilimsel Mütalaasında, 200 Nolu           

Memorex Marka CD'de kayıtlı bazı dijital dokümanların "yazar" bilgilerinde "_Murat EREN"           

şeklinde "boşluk" tespit etmesi nasıl açıklanabilir? Bu durum dijital dokümanlara          

müdahale şeklinde yorumlandığında Sanık Murat EREN'in bu müdahalede bulunmuşolma          

iddiası Hayatın Olağan Akışına Uygun mudur? CD'ye dair diğer teknik çelişkilerle birlikte            

değerlendiriniz. 

 

Mahkemece görevlendirilen bilirkişi Erhan Sakallı'nın 2 Mart 2007 tarihli raporu ve ekleri            

tarafımıza iletilen taratılmışdosyadan incelenmiştir. Gerçekten de Sakallı tarafından suça          

konu CD'den üstveri bilgilerinin ekran dökümleri alınan dijital dokümanlardan bazılarının          

(tam olarak "Ucak opr.ppt", "Bina opr.ppt", "Oto-tren.ppt", "MÜLAKAT.ppt", "GİZLİ         

DİNLEME.ppt" ve "Propaganda.ppt" dosyalarının) "Yazan" hanelerinde fazladan bir        

boşluk karakteriyle başlayarak "_Murat Eren" yazılı olduğu, aynı CD'den alınan bir çok            

diğer dokümanda ise aynı hanede boşluksuz olarak "Murat Eren" yazdığı tespit           

edilmiştir. 

 

"Yazan" hanesindeki bilgi, doküman yaratılırken bilgisayarın kullanıcı adının otomatik         

olarak kopyalanmasıyla oluşabildiği gibi, yukarıdaki yanıtlarımızda da belirtildiği gibi         

sonradan elle de girilebilir. Normal kullanıcı davranışına göre aynı bilgisayarda yaratılan           

dokümanlar arasında böyle bir farkın olmaması gerekir. Kullanıcı adının bir kez           

değiştirilmişolması ihtimalini sınamak için Sakallı raporu Ek-C'de görülen dokümanları          

"Yazan" hanesindeki ismin öncesinde boşluk içerenler ve içermeyenler olarak iki gruba           

ayırıp oluşturulma vs. tarih bilgilerini de inceledik ve sonuçta bir grubun diğerinden önce             

oluşturulmuşgörünmediğini, aksine, dokümanların bu özellikten bağımsız karışık olarak         

yaratılmış göründüklerini tespit ettik. 7. soruya cevabımızda anlatılan diğer         

manipülasyon emareleriyle birlikte değerlendirildiğinde bu tutarsızlığın sebebinin       

"Yazan" hanelerinde farklı değerler içeren dokümanlar CD'nin oluşturulması sürecinde         

bir araya getirilirken üstveri bilgilerinin (belki birden çok kişi tarafından) elle           

değiştirilmesi olabileceği düşünülmektedir. 

  

15. Veri ve Donanım İnceleme Uzmanı Adem AŞKAR tarafından TOSHIBA Marka          

Dizüstü Bilgisayara ait Hard Disk imajı üzerinde silinen veriler de dahil olmak üzere yapılan              

inceleme neticesinde "ÖKHÜ BRİFİNG.ppt" ve "ÖZ KUV BRİFİNG.ppt" isimli dijital          

 
 



dokümanların tespit edilmemiş olması Adli Bilişim Bilimi açısından ne anlama          

gelmektedir? 

 

Bilirkişi Adem Aşkar'ın incelemesinde hangi yöntemleri kullandığı, örneğin işletim         

sisteminin tuttuğu ilgili kayıtların tümüne bakılıp bakılmadığı raporundan ve         

duruşmadaki ifadesinden tam olarak anlaşılamamaktadır. Fakat 21.1.2010 tarihli        

duruşmadaki "Bütün silinmişalanlar da dahil inceleme yaptım. Ancak böyle bir veriye            

rastlamadım." açıklaması "ÖKHÜ BRİFİNG.ppt" ve "ÖZ KUV BRİFİNG.ppt" isimli dijital          

dokümanların (normal kullanıcı davranışları esas alındığında) sanığa ait bilgisayarın hard          

diskinde hiç bir zaman yer almadığı yolunda kuvvetli bir izlenim uyandırır. Yukarıdaki            

cevaplarımızda detaylandırılan manipülasyon şüphesi ve bilirkişi incelemelerinde ve        

raporlamalarında olduğu düşünülen eksiklikler göz önüne alınarak tüm dijital delillerin          

yeniden çok kapsamlı bir adlî bilişim incelemesinden geçirilmesinin gerekli olduğu          

kanaatindeyiz. 

 

16. Bir dosyaya ait üstveri (metadata) bilgilerinin tutarlı olması dışarıdan uzman          

müdahalesinin olmadığının kanıtı mıdır? Bir dijital verinin kişiye aidiyetinin tespiti          

noktasında Adli Bilişim Bilimi başka hangi şartların bulunmasını aramaktadır? 

 

Bir dosyanın üstveri bilgilerinin kendi içlerinde tutarlı olmaları, dışarıdan bir müdahaleye           

uğramadıkları anlamına gelmez. Yukarıda da belirtildiği gibi, dijital dosyaların içerikleri ve           

tüm üstverileri sahtecilik amacıyla değiştirilebilir veya baştan yanlışbilgi içerecek şekilde           

kurgulanabilir. Eldeki bir dijital verinin bir kişiye aidiyetinin kanıtlanabilmesi problemi,          

dijitalin bir bellek cihazındaki bir dosya mı yoksa bir e-posta mesajı gibi iletişim             

ağlarından geçen bir gönderi mi olduğu, söz konusu kişinin kendisinin dijitalin sahibi            

olduğunu iddia edip (bu durumda şifre, parola vs. bilgisi önemlidir) etmediği vs.            

parametreleri olan karmaşık bir konudur. Önümüzdeki olaydaki gibi bir bellek gerecinde           

bulunan bir dijitalin sanıkça reddedildiği durumlara odaklanıldığında, aidiyet yargısına         

varabilmek için dijitali içeren fiziksel cihazın söz konusu kişiye aidiyetinin ve suça konu             

verinin cihaza el konulma anında bellekte olduğunun kanıtlanması gerekir. CMK 134.           

maddede emredilen yedekleme işleminin ve "hash" değeri alınma zorunluluğunun yerine          

getirilmemesi halinde kesin aidiyet tespiti mümkün olamaz. 

 

 

 

 

SONUÇ 

 

1. Suça konu CD de dahil olmak üzere dosyadaki hiç bir dijital delile elkoyma sırasında               

kanunun emrettiği yedekleme işlemi yapılmayarak mahkeme önüne gelen bilgisayar kütüğü          

içeriklerinin (suç delili olarak görülenler dahil) elkoymadan sonra yerleştirilip         

yerleştirilmediğinin kanıtlanma olasılığı karartılmıştır. 

 
 



 

2. Dijitaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemelerinde Adlî Bilişim biliminin elverdiği tüm ileri            

teknikler kullanılmamış görünmektedir. 

 

3. Bilirkişi Adem Aşkar’ın 21.10.2009 tarihli raporunda vurgulanmadan verilen tablolar          

incelendiğinde Murat Eren'e ait bilgisayarın adlî emanette olduğu süre içinde açıldığı, disk            

sürücüsüne suça konu CD ile tek bir büyük/küçük harf farkı hariç aynı isimle adlandırılmış              

farklı bir CD'nin takıldığı ve bu CD'nin üzerinde bulunan, suça konu dosyalarla aynı isimlere              

sahip iki dosyanın 25 Temmuz 2006'da Eren'in bilgisayarında açılarak kısayol dosyası           

oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Bu bulguların delil manipülasyonundan başka bir izahını         

göremiyoruz. 

 

4. Yine Adem Aşkar raporunda yorumsuz verilen listelerin incelenmesi sonucu Murat Eren'e            

ait taşınabilir diskteki dokuz adet dosyanın adlî emanette olmaları gereken 9 Ağustos 2006             

tarihinde açılarak değiştirildiği, sonraki tarihlerde de tekrar açılarak cihazda erişim kaydı           

bırakıldığı saptanmıştır.  

 

5. Bilirkişi Erdem Sakallı’nın 2.3.2007 tarihli raporunun ekinde verilen üstveri ekran           

dökümlerinde, suça konu CD'deki altı adet dosyanın "Yazan" hanelerinde fazladan bir boşluk            

karakteriyle başlayarak "_Murat Eren" yazılı olduğu, aynı CD'de kayıtlı ve bahsedilen altı            

dosyayla benzer tarihlerde oluşturulmuşgörünen diğer bazı dosyalarda ise aynı hanelerde           

boşluksuz şekilde "Murat Eren" yazdığı saptanmıştır. Bu husus da (yasal zorunluluğa karşın            

imaj alma işlemi zamanında yapılmadığından elkoymadan önce mi sonra mı olduğunu           

bilemeyeceğimiz bir tarihte) CD'deki dosyaların "Yazan" hanelerinin bir veya birden çok kişi            

tarafından elle değiştirilerek sanığın isminin girildiği kuşkusunu uyandırmaktadır. 
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