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Bilirkişi Hakkında

1975 İstanbul doğumluyum.

Hazırlık,  ortaokul ve liseyi  Nişantaşı  Anadolu Lisesi'nde tamamladım. Nişantaşı  Anadolu Lisesi
Fen-Matematik bölümünden mezun oldum.

İstanbul  Üniversitesi  Mühendislik  Fakültesi  Makine  Mühendisliği  Bölümü'nde  lisans  eğitimimi
tamamladım.

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans programıyla yüksek
lisans eğitimi gördüm.

Elektronik,  bilgisayar  ve  ağ  sistemleri  üzerine  çalışmaya  ortaokul  yıllarında  amatör  olarak
başladım ve lise yıllarının sonunda bu çalışmalarım profesyonelliğe yöneldi.

Lisans eğitimimin son 3 yılında ve yüksek lisans eğitimim boyunca bilgisayar ve ağ sistemleri
üzerine  yaptığım  çalışmalara  profesyonel  olarak  devam ettim.  Bu  süre  zarfında  birden  fazla
işletmede,  özellikle  web  uygulamaları,  ağ  ve  intranet  sistemleri  ve  bilişim  sistemlerinin
iyileştirilmesi konularında çalıştım. 

1998 yılından itibaren yazılım geliştirme, yazılım başarımı, sistem başarımı, sistem güvenilirliği ve
sistem güvenliği üzerine çalışmaya başladım.

Bu  çalışmalarım  sırasında  Windows  işletim  sisteminin  birçok  sürümü,  popüler  uygulama
yazılımları ve bu yazılımlarının belgelenmemiş çalışma şekil ve davranışları  konusunda deneyim
kazandım.

1999  yılından  itibaren  Windows  tabanlı  sistemlerin  yanı  sıra  Linux  işletim  sistemi  üzerine
yoğunlaştım.

2000 yılından beri kendime ait şahıs firmamla Linux ve diğer UNIX tabanlı işletim sistemlerinin
etkin kullanımı, telekomünikasyon, yazılım geliştirme, yazılım başarımı, sistem başarımı, sistem
güvenilirliği ve sistem güvenliği konularında hizmet, ürün ve çözüm geliştirmekteyim.

2003 yılından bu yana lisanslı amatör telsizciyim, amatör radyoculukla uğraşmaktayım ve gönüllü
acil durum iletişimi konusunda da çalışmaktayım.

2010 yılından beri, uzun yıllar içerisinde edindiğim tecrübe ve aldığım bilimsel eğitimle adalete
yardım  sunmak  amacıyla,  sık  kullanılan  bilgi  ve  iletişim  sistemlerinde  karşılaşılan  olayların
çözümü, benzer konularda inceleme ve çözümleme yapan bağımsız bilim insanı olarak, İstanbul
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Bilirkişi listesinde bilişim konusunda kayıtlı yeminli bilirkişiyim.

Halen yeminli bilirkişilik görevine devam etmekteyim ve İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi
2016 Yılı Ceza ve Hukuk Bilirkişi Listesi'nde 209. sayfada  5185 sıra numarası ve 6049 başvuru
numarasıyla kayıtlıyım.

Ceza ve Hukuk Bilirkişi Listesi'nde kayıtlı haliyle, bilirkişilik yaptığım konular arasında; bilgisayar
teknolojileri,  bilgi  teknolojileri,  bilgi  teknolojileri  iletişim,  bilgi  işlem,  bilişim suçları,  bilgisayar
programcılığı,  bilgisayar  yazılım geliştirme,  bilgisayar  ve güvenlik  sistemleri,  bilgisayar  ağ  ve
sistem inceleme, CD/DVD çözümleme, dijital delil inceleme, görüntü işleme ve sosyal medya yer
almaktadır.

2010 yılında başlayan bilirkişilik görevim zarfında, İstanbul'da kurulu ağır ceza, asliye ceza, asliye
hukuk,  çocuk, fikri-sınai haklar hukuk, iş ve sulh ceza mahkemelerince resen atanan bilirkişi
olarak görev yaptım. 
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2012 yılından günümüze, savunmanlarca uzman görüşü talep edilen çeşitli davalar için bilimsel
incelemelerde bulundum ve bu incelemeler sonucunda rastlanan hususları raporladım.

Söz konusu davalar arasında, kamuoyunda bilinen adlarıyla, “Balyoz”, “Ergenekon”, “Poyrazköy”,
“Kafes Eylem Planı”, “ÇYDD” ve “Askeri Casusluk ve Şantaj” davaları bulunmaktadır.

Özellikle “Balyoz”, “Poyrazköy” ve “ÇYDD” davalarında dijital delillerde rastlanan çelişkileri, teknik
usulsüzlükleri ve el koyma sonrası değişiklik şüphelerini tespit eden ilk uzmanlardanım.

“Balyoz” davası  ile  ilgili  tüm bulgularım İstanbul  Anadolu 4. Ağır  Ceza Mahkemesi tarafından
görevlendirilen İstanbul Teknik Üniversitiesi araştırmacıları tarafından (2. kez) onanmış ve dava
beraatle sonuçlanmıştır.

“ÇYDD”, “Kafes Eylem Planı”, “Amirallere Suikast” alt davalarından oluşan “Poyrazköy” davası ile
ilgili tüm bulgularım İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görevlendirilen Adalet
Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi Bilişim ve Teknoloji Suçları Şubesi araştırmacıları
tarafından (3. kez) onanmış ve dava beraatle sonuçlanmıştır.

Her  iki  davada  da  sahte  delilleri  oluşturanlar  hakkında  suç  duyurusunda  bulunulmuş  ve
soruşturma yapılması kararı verilmiştir.

Sunduğum rapor ve mütalaalardan “Balyoz” davasıyla ilgili olanlar, T. C. Anayasa Mahkemesi’nin
2013/7800 müracaat sayılı 18/6/2014 tarihli kararının 24. sayfasında ve T. C.İstanbul Anadolu 4.
Ağır Ceza Mahkemesi’nin 31/03/2015 tarihli gerekçeli karar‘ının 109., 392., 602., 657., 658., 730.
ve 739. sayfalarında anılmaktadır.

Sunduğum rapor ve mütalaalardan “Poyrazköy” davasıyla ilgili olanlar, T. C. İstanbul Anadolu 5.
Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararının 31. ve 46. sayfalarında anılmaktadır.

Sunduğum rapor  ve mütalaalardan “Ergenekon” davasıyla  ilgili  olanların mahkeme tarafından
değerlendirilmemesi ve mahkeme huzurunda dinlenilmemi mahkemenin reddetmesi Yargıtay 16.
Ceza  Dairesi’nin  21/04/2016  tarihli  kararının  56.  sayfasında   bozma  gerekçelerinden
sayılmaktadır.
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Bilimsel İnceleme ve Uzman Görüşü

1. Amaç ve Kapsam

Bilimsel  inceleme  tarafıma  iletilen  belgeler  dikkate  alınarak,  adli  bilişim  prensipleri
dahilinde yapılmıştır.

Bu  raporun  yazılmasının  amacı  Murat  EREN’e  ait  olduğu iddia  edilen  sayısal  delilleri
ilgilendiren delil toplama, işleme ve inceleme süreçlerine ait olay örgüsü incelemesinde
ortaya çıkan adli bilişim ve hukuk prensiplerine aykırı durumları ortaya koymaktır.

İnceleme sonucunda karşılaşılan hususlar aşağıda sunulmuştur.

Konunun anlaşılması için teknik bilgi gerekliliği de göz önünde tutularak teknik bilgilerin
ayrıntıları yalın bir dille açıklanmaya çalışılmıştır.

2. Genel Bilgiler

2.1. Sayısal Deliller: Elektronik Ortamda Depolanan Dosyaların Belge 
Niteliği

Bilgisayar bilimleriyle ilgili tartışmalarda, bilgi, bilinç ve anlamsallık konuları açıldığında
en önemli konulardan biri verinin her zaman anlamlı bilgi olmadığı olgusudur.

Sayısal verinin bilgi niteliği taşıyabilmesi için bulunduğu ortamdaki diğer benzer veriyle
tutarlı bir bütün oluşturması gerekir.

Bir sayısal kütüğün aynı zamanda bir veritabanı olduğu düşünülürse, bu veritabanına
belirli  şartlarla  ve  kurallarla  erişildiği  varsayıldığında  anlamlı  bilgi  içerdiğinden  emin
olunabilir.

Veritabanı üzerinde kayıt tutan bir muhasebe yazılımını örnek verilirse veritabanındaki
alacak  verileri  tek  başlarına  borç  verileriyle  kıyaslandıklarında  sadece  incelenen
dönemdeki alacak borç dengesi hesaplanabilir. 

Bu  veriler  ancak   müşteri  verileriyle  ilişkilendirildiğinde  anlamlı  borç  alacak  bilgisine
ulaşılabilir.

Veritabanındaki müşteri kayıtlarında sadece müşteri numaraları da hiçbir anlamlı bilgi
içermemektedir. Bu veri bir dış veriyle yorumlandığında anlamlı bilgiye erişilmektedir.

Bir  işlemin  kimin  tarafından  yapıldığının  belli  olmaması  durumu  da  yine  anlamsal
bütünlüğün bozulmasına sebep olur.

Bir kaydın hangi kullanıcı tarafından girildiği bilgisi  olmadığında bu kayıt ve tüm ilgili
kayıtlar da geçersiz olacaktır ve sistemin bütününde kararsızlık oluşacağı için anlamlı
bilgi de bu durumdan etkilenmiş olacaktır.

Sistem üzerindeki bir açıktan faydalanılmak suretiyle sistem güvenliği aşılarak, parolası
elde  edilerek ya da zaten  kullanıcı  girişi  yapılmış  olan  bir  sisteme veri  kaydedilerek
yapılan işlemlerde de ortaya çıkan sonuç verinin tutarsızlığıdır.
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Dolayısıyla,  verinin  anlamlı  bilgi  olarak kabul  edilebilmesi  için  aynı  ortamda bulunan
diğer benzer veriyle tutarlılık oluşturması, kararlı çalışan, güvenliği sağlanmış olan bir
sistemde depolanması, bu sisteme belirli kurallar ve şartlarla erişimin sağlanıyor olması
gereklidir.

Sayısal ortamdaki veriler herhangi bir sistem kullanılarak, herhangi bir kişi tarafından,
herhangi bir zamanı gösterecek şekilde oluşturulabilir. Bu verinin doğruluğu ve geçerliliği
günümüz şartlarında sayısal imzalar kullanılarak sağlanır.

Dolayısıyla, verinin anlam kazanması için elde edilen verinin, 5N1K sorularını “Ne? Ne
zaman? Nerede? Nasıl? Neden? Kim?” cevaplayabiliyor olması gereklidir.

Diğer bir deyişle, “hangi veri, ne zaman, hangi sistemde ve veri depolama ortamında, ne
şekilde ve tipte, hangi  veriyle  ilişki  kuracak şekilde, kim tarafından oluşturulmuştur”
olarak açıklanabiliyor olması gereklidir.

Yukarıda sıralanan şartlar sağlandığında kayıtlı veri anlamlı bilgi içermektedir ve belge
niteliği taşımaktadır yorumu yapılabilir.

2.2. Sayısal Verilerin Kaynağı

Sayısal  ortamda  depolanan  veriler,  istenilen  şekilde;  istenilen  zamanı  gösterecek,
istenilen  bilgiyi  içerecek,  istenilen  içeriğe  sahip  olacak,  istenilen  kişi  tarafından
oluşturulduğu  izlenimini  verecek  şekilde,  herhangi  kişi  ya  da  kişiler  tarafından
oluşturulabilir.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun “Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve
Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve El koyma” konusunu düzenleyen 134. maddesinin 1.
bendinde;

“Bir  suç  dolayısıyla  yapılan  soruşturmada,  başka  surette  delil  elde  etme  
imkânının bulunmaması halinde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine şüphelinin 
kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama  
yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek 
metin hâline getirilmesine hâkim tarafından karar verilir.” 

denilmektedir.

Yukarıda yapılan teknik tespit ve alıntılanan yasa maddesi sayısal delilin illiyet bağının
önemini ortaya koymaktadır.

Yasaya  göre  esas  olan  aramanın  “şüphelinin  kullandığı  bilgisayar  ve  bilgisayar
programları ile bilgisayar kütüklerinde” yapılmasıdır.

Günümüzde bilgisayar ve diğer bilgi işlem sistemleri çeşitlilik arz etmekte, bu sistemler
artık  tek  başlarına  çalışmaktan  ziyade  dışarıya  kapalı[1] ve  dışarıya  açık[2] ağlarla
etkileşimde bulunmaktadırlar.

Bu  sebeple  oluşturulmuş  her  sayısal  verinin  aidiyeti,  kullanıcı  tarafından  kullanıldığı
bilinen  bir  bilgisayar  kütüğünde  kayıtlı  bulunsa  bile,  denetlenebiliyor  ve  kaynağı
incelenerek açıklanabiliyor olmalıdır.

1  Yerel ağ sistemleri. Intranet sistemleri ve benzerleri
2  İnternet bağlantılı sistemler gibi
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Örneğin; İnternet’e bağlı bir bilgisayarda bulunabilecek bir resim dosyasının kullanıcının
normal  kullanıcı  davranışları  dahilinde  gezdiği  bir  web  sitesindeki  bir  reklamdan
kaynaklanması olasıdır.

Dışarıya açık ağlarla bağlantılı sistemlerde kullanıcı istemi dışında durumlar da oluşabilir.

Buna  örnek  olarak  kullanıcının  bir  uygulama  yazılımında  var  olduğunu  bilmediği  ve
bilmesine imkan olmayan program hatasının 3. şahıslarca tespit edilerek bu program
hatasının sebep olduğu zafiyetin kullanılmasıdır.

Kullanıcı  istemi  dışında  oluşan  durumların  bir  diğer  örneği  de,  görünür  işlevinden
başkaca amaçlar taşıyan kötü amaçlı yazılımların sistemde çalışmasıyla ortaya çıkar.

Örneğin, bir oyun ya da ekran koruyucu olarak çalışan bir yazılım, çalıştığı sistemde bir
arka kapı açarak, bu sistemin kullanıcının bilgisi dışında dışarıdan kontrol edilmesine,
sistemden dosya indirilmesine ve sisteme dosya yüklenmesine olanak sağlayabilir.[3][4]

Yapılan bir incelemeye konu olan kütük bir bilgisayar sistemine takıldığı bilinen ya da
tespit edilebilen okunabilir ve yazılabilir  bir kütükse, bu kütükte bu çeşit bir yazılıma
rastlanması durumunda incelenen  sayısal delilde bu yazılımın izlerine ve kalıntılarına
rastlamak mümkündür.

Salt  okunur  ve  arşiv  niteliği  olan[5] kütüklerin  oluşturulduğu  sistemlerin  bilgi  işlem
cihazları olmaları sebebiyle içlerindeki dosyalarda bu çeşit yazılımların ve diğer başka
izlerin bulunması da mümkündür.

Örneğin; bir davaya delil olan bir CD'de kayıtlı bir Word dosyası içeriğinin çeşitli kişileri
fişlemek amacıyla özel bilgiler toplandığı iddia edilmektedir.

Bu dosya incelendiğinde dosya verisinde Word uygulaması tarafından görüntülenmeyen
bir İnternet bağlantı adresine rastlanmaktadır.

Bağlantı  adresi  “http://www.ntvmsnbc.com/news/109137.jpg”dir  ve  bir  JPEG  resim
dosyasına işaret etmektedir.

3  Bkz: “Bu Kitabı Çalın II” İnternet güvenliği üzerine yazılmış ücretsiz e-kitabın 66. sayfası
4  Bkz: İtalyan HackingTeam firması hakkında güncel haber http://www.hurriyet.com.tr/dunya/29497905.asp
5  CD, DVD gibi
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Bu adres açılmak istenildiğinde,  http://www.ntvmsnbc.com adresinin  geçerli  olmadığı
görülmektedir.

Bu resmin dosyaının başında bulunan Zeki Ergezen'e ait fotoğraf olduğu izlenimi üzerine
bu fotoğraf Google'ın görsel ile arama özelliği [6] kullanılarak aratılmıştır.

Arama sonucunda bu fotoğrafın;
• Geçerli halinin http://arsiv.ntv.com.tr/news/109137.jpg adresinde olduğu,
• Fotoğrafın http://arsiv.ntv.com.tr/news/188473.asp adresindeki haberde 

kullanıldığı görülmektedir.

Word dosyasında görülen “Zeki Ergezen, 1949 yılında Ahlat‘da doğdu. Ankara Devlet
Mühendislik  ve  Mimarlık  Akademisi  Mimarlık  Bölümü‘nü  bitiren  Ergezen,  Bitlis,  Muş
Bayındırlık İl Müdürü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü İnşaat Dairesi Başkanı, Emniyet
Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Dairesi Başkanı olarak çalıştı. 19 ve 20 ve 21. dönem
Bitlis Milletvekili olan Ergezen, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği de yaptı. Ergezen,
evli ve 4 çocuk babası.” metninin de bu haberden kopyalanarak alındığı anlaşılmaktadır.

Bu örnek incelemeyle Word dosyasının içeriğinin bir bölümünün kopyalama yapıştırma ile
başka bir kaynaktan alındığı tespit edilebilmektedir.

6  Google Görseller https://images.google.com/imghp
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2.3. İmaj Kavramı
İmaj, veri depolanan bir aygıtın ya da ortamın tam kopyasına verilen isimdir. 

Tam kopyası  çıkarılan  bir  aygıtın  içindeki  tüm veri  imaj  alınma işlemiyle  bir  sayısal
dosyaya kaydedilir.

Adli bilişim incelemesi öncesi sayısal delil toplanması sırasında imaj alma gerekliliğinin
teknik  nedeni,  veri  depolanan  bir  aygıtın  fiziksel  hasara  uğrama olasılığının  bertaraf
edilmesidir.

2.4. İmaj Alma İşleminin Teknik Ayrıntıları

Genelde veri depolama ortamlarından veri kopyalanırken kaynak veri, yazma korumalı
olarak okunur ve özgün veri ile kopyanın birebir aynı olduğu denetlenir.

“İmaj alma” işlemi özel yazma korumalı aygıtlar kullanılarak bilgisayarda veya bu iş özel
tasarlanmış  cihazlarla  kaynak  veri  depolama  ortamından  kopyanın  alınacağı  veri
depolama ortamına doğrudan yapılabilmektedir. 

Kopyalama işleminden sonra özgün veri ile kopyalanan verinin birebir aynı olduğunun
sağlaması yapılmalıdır. Bunun için özgün delilin her bitinin, kopyalanmış olan veride de
aynı  olduğunun  tespiti  ve  sağlaması  kriptografik  özet  fonksiyonları  kullanılarak  özüt
değerleri elde edilir.

Elde edilen özüt değerleri eşit olduğunda kopya ile özgün ortamın aynı oldukları tespit
edilmiş olur.

Delil  toplama  aşamasında  tespit  edilen  özüt  değerleri  ilerleyen  aşamalarda  delil
bütünlüğü sağlamasının yapılması amacıyla da kullanılır.

Adli  bilişimde  delil  bütünlüğünün  sağlanabilmesi  için  delilin  toplama  aşamasından
inceleme aşamasının sonuna kadar değişmediğinin sağlanması gereklidir.

Böylece,  inceleme  yapacak  uzmanlar,  özgün  delilin  fiziksel  halinde  değil,  onun  bir
kopyasında gerekli incelemeyi yapmış olurlar. Bu konu delilin değişmezliği prensibinin en
önemli adli bilişim uygulamasıdır.

İnceleme öncesi uzmanlar kendilerine verilen kopyanın özüt değerlerini hesaplayarak, bu
değerin delil  toplanması sırasında elde edilen özüt değeriyle eşitliğini,  yani kopya ile
özgün delilin eşitliğini tespit etmelidir. 

Bu  denetleme  sonucu  eşitlik  elde  edilemezse  delilin  bütünlüğünün  sağlanamaması
dolayısıyla bir inceleme yapmak da mümkün olmayacaktır.

2.5. İmaj Alınması Sonrası Özgün Kütüğün Sahibine İade Edilmesinin Önemi

2.5.1. Günlük Yaşam Açısından

Bilişim cihazlarının türlerinin farklılığından kaynaklanan güvenli olarak depolanmaları için
gerekli  şartların  geçerli  mevzuatta  eksik  olduğu  ve  birçok  durumda  bu  şartların
sağlanamayarak  kırılma,  bozulma,  çizilme  gibi  fiziksel  hasarla  sonuçlanan  talihsiz
durumların oluşması teknik insanlarca da hukukçularca da bilinen bir gerçektir.
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Günümüzde bilgi  işlem cihazlarının  yaygınlığı  ve insan hayatındaki  önemi göz önüne
alındığında,  bu  cihazlarda  depolanmış  olan  verinin  kişilerin  iş  ve  sosyal  hayatlarının
devamı  için  gerekliliği  düşünüldüğünde,  depolama  cihazlarının  imaj  kopyasının
çıkarılarak saklanmasının ve  depolama cihazının ya da bilgi işlem cihazının kendisine el
konulmamasının öneminin arttığı düşünülebilir.

Bu  durumun  istisnası  ve  günümüzdeki  uygulaması;  yetişkin  olmayan  bireylerin  yer
aldığı/kullanıldığı  açık  saçık  görüntüler, ticareti  yapılması  yasak olan  maddelerle  ilgili
suçlar ve devlet sırrı içermesi durumudur.

2.5.2. Teknik Açıdan

CD, DVD, BluRay gibi veri depolama optik ortamlarının imaj dosyaları 0 (sıfır) numaralı
yazılamayan izdeki bilgiyi içermezler. Bu bilgilere erişilebilmesi veri depolama ortamının
üretim tarihi ve veri kaydedilme tarihlerinin kıyaslanabilmesine olanak verebilir ve delil
geçerliğinin tespiti için önemli olabilir.

Aşağıdaki örnekte HP marka bir DVD-R ortamından elde edilen bilgiler gösterilmiştir.
  

   
Bundan  dolayı,  bu  izde  yer  alması  olası  yazılabilir  veri  depolama optik  ortamlarının
üreticisi ve üretim tarihi gibi bilgilere erişilemez.

Aynı  şekilde optik  veri  ortamlarının  kayıt  oturumlarının  kapatıldığı  ya da daha sonra
ekleme için  açık  bırakıldığı  bilgileri  de  optik  ortamının  iç  özellikleri  olduğu  ve  imaja
yansımayabildiği için tespit edilmesi mümkün olmayabilir.

2.6. Özüt Değeri (Kriptografik Özet) Kavramı

Kriptografik  özet[7]  fonksiyonu,  çeşitli  güvenlik  özelliklerini  sağlayan  bir  özet
fonksiyonudur.

Kriptografik özet fonksiyonu veriyi belirli  uzunlukta bir bit dizisine, (kriptografik) özet
değerine,  dönüştürür. Kısaca,  uzun  bir  verinin  sayısal  temsilini  daha  kısa  bir  veriye
dönüştürerek yapar. 

Bu dönüşüm verideki herhangi bir değişiklik durumunda özüt değerini[8]  değiştirir.

Örneğin bir kriptografik özet fonksiyonu olan SHA1'in çeşitli  girdiler için ürettiği  özet
değerleri aşağıdaki grafikte temsil edilmektedir. Girdi üzerindeki en küçük değişiklik bile
özetin değerini önemli ölçüde değiştirmektedir. Bu durum çığ etkisi olarak adlandırılır.

7 Türkçe VikiPedi'nin “Kriptografik özet fonksiyonu” maddesinden alıntılanmıştır. 
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kriptografik_%C3%B6zet_fonksiyonu

8 İngilizce: Hash value
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Özetlenecek  veri  “mesaj”, özet  değeri  ise  “mesaj  özeti”  veya kısaca  özet  olarak  da
adlandırılır.

İdeal bir kriptografik özet fonksiyonu şu dört özelliği sağlamalıdır:
1. Herhangi bir mesaj için özet hesaplamak kolay olmalıdır.
2. Bir özete karşılık gelecek mesajı oluşturmak zor olmalıdır.
3. Özeti değişmeyecek şekilde mesajı değiştirmek zor olmalıdır.
4. Aynı özete sahip iki farklı mesaj bulmak zor olmalıdır.

Kriptografik  özet  fonksiyonları,  bilgi  güvenliği  konuları  olan  sayısal  imza,  mesaj
doğrulama kodu ve diğer doğrulama yöntemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Sıradan özet fonksiyonları gibi veriyi komut çizelgesine eşlemede, eşdeğer veri bulmada,
dosyaları tekil olarak tanımlamada ve veri bütünlüğü sağlamasında da kullanılır.

Bilgi güvenliği konularında kriptografik özet fonksiyonları, terim anlamları farklı olsa da
“sayısal parmak izi”, “sağlama”, “özüt değeri” veya “özet değeri” ile benzer anlamlarda
kullanılır.

2.7. Özüt Değerinin Dosya veya Mesaj Bütünlüğü Doğrulamada Kullanımı

Güvenli özetlerin önemli kullanım alanlarından birisi mesaj bütünlüğü doğrulamasıdır.

Bir mesajda veya dosyada değişiklik olup olmadığı, gönderim veya bir başka olaydan
önce ve sonra hesaplanan özetlerin karşılaştırılması ile mümkündür. 

Çoğu  sayısal  imza  algoritması  tüm  mesaj  yerine  yalnızca  özetin  doğrulamasını
yapmaktadır.

Özetin özgünlüğünün doğru olması mesajın kendisinin özgün olduğunu gösteren yeterli
bir kanıt olarak kabul edilmektedir.

Adli bilişimde birinci derecede önem arz eden konu delilin değişmezliğidir.
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Adli bilişim incelemelerinde, değişmezliğin sağlamasının yapılması için sayısal ortamda
bulunan  dosyaların  ve  veri  depolanan  cihazların  imaj  kopyalarının  özüt  değerleri
çıkarılarak tutanak altına alınır.

Kriptografik özet fonksiyonlarının yukarıda anlatılan özellik gereksinimi, birbirinden farklı
veri  kümelerinin  aynı  kriptografik  özet  fonksiyonundan  geçirildiğinde  farklı  özet
değerlerinin elde edileceği sonucunu doğurur.

Ancak  bazı  kriptografik  özet  fonksiyonlarının  çalışma  şekillerinden  dolayı  rastlantısal
olarak  düşük  olasılıkta  olsa  bile,  farklı  veri  kümelerinin  aynı  özet  değerini  verdiği
durumlarla karşılaşıldığı bilinmektedir.

Bu duruma çakışma denilmektedir  ve pratik  adli  bilişim uygulamasında bu durumun
bertarafı  en  kolay  bulunan  ve  en  hızlı  çalışan  2  ya da  daha  fazla  kriptografik  özet
fonksiyonu kullanılarak özüt sonucu not edilir.

Kolay kullanımı ve hızlı çalışması kriterlerine uyduğu için en çok kullanılan kriptografik
özet fonksiyonları MD5 ve SHA1'dir.

2.8. Sayısal Verilerin Delil Özelliği ve Özüt Değerinin Yasalarımızdaki Yeri

Yasalarımızda  sayısal  verilerin  delil  özelliğinin  korunması  ve  sağlamasının  yapılması
konusundaki  en  önemli  madde  5271  sayılı  Ceza  Muhakemesi  Kanunu'nun
“Bilgisayarlarda,  Bilgisayar  Programlarında  ve  Kütüklerinde  Arama,  Kopyalama ve  El
koyma” konusunu düzenleyen 134. maddesidir

Bu maddede;
“(1)  Bir  suç  dolayısıyla  yapılan  soruşturmada,  başka  surette  delil  elde  etme  
imkânının bulunmaması halinde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine şüphelinin 
kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama  
yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek 
metin hâline getirilmesine hâkim tarafından karar verilir.

(2)  Bilgisayar,  bilgisayar  programları  ve  bilgisayar  kütüklerine  şifrenin  
çözülememesinden  dolayı  girilememesi  veya  gizlenmiş  bilgilere  ulaşılamaması  
halinde çözümün yapılabilmesi ve gerekli kopyaların alınabilmesi için, bu araç ve 
gereçlere  el  konulabilir.  Şifrenin  çözümünün  yapılması  ve  gerekli  kopyaların  
alınması halinde, el konulan cihazlar gecikme olmaksızın iade edilir.

(3) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine el koyma işlemi sırasında, sistemdeki  
bütün verilerin yedeklemesi yapılır.

(4) İstemesi halinde, bu yedekten bir kopya çıkarılarak şüpheliye veya vekiline  
verilir ve bu husus tutanağa geçirilerek imza altına alınır.

(5) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine el koymaksızın da, sistemdeki verilerin 
tamamının  veya  bir  kısmının  kopyası  alınabilir.  Kopyası  alınan  veriler  kâğıda  
yazdırılarak,  bu  husus  tutanağa  kaydedilir  ve  ilgililer  tarafından  imza  altına  
alınır.”

hükümleri kayıtlıdır.
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5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda da bir sayısal verinin, temin edildiği zamanın ve
değişmezliğinin  sağlanması  için  ne  gibi  önlemler  alınması  gerektiği,  özellikle  zaman
damgasından bahsedilen bölümlerde yer almaktadır.

Elektronik imza, Elektronik İmza[9] Kanunu’nun[10]  3. maddesinde “Başka bir elektronik
veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama
amacıyla kullanılan elektronik veri” olarak tanımlanmıştır.

Zaman Damgası[11], Elektronik İmza Kanunu’nun 3. maddesinde “Bir elektronik verinin,
üretildiği,  değiştirildiği,  gönderildiği,  alındığı  ve/veya  kaydedildiği  zamanın  tespit
edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla
doğrulanan kayıt” olarak tanımlanmıştır.

Zaman damgası elektronik ortamda her türlü belge ve sözleşme gibi önemli elektronik
verilerin, belirli bir zamandan önce var olduğunu kanıtlamak için kullanılır.

9 - E-imza Portalı http://www.e-imza.gen.tr/
10 - 5070 Sayılı Elektonik İmza Kanunu http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5070.html
11 - Hoşgeldin Zaman Damgası (Makale) http://www.e-imza.gen.tr/index.php?Page=KoseYazisi&YaziNo=30&YazarNo=31
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3. İnceleme

Yapılan ön incelemede davaya konu el konulmuş sayısal delillerin hiç birinin el konulma
sırasında imaj kopyasının çıkarılmadığı ve özüt değerlerinin alınmadığı anlaşılmaktadır.

Bu  sebeple  sayısal  deliller  üzerinde  adli  bilişim  incelemesi  yapılamamış,  daha  önce
yapılan adli bilişim çalışmaları ve arama zabıtları üzerinde inceleme yapılabilmiştir.

Dava kapsamında aşağıdaki belgeler incelenmiştir:
1. 31/05/2006 tarihli Murat Eren’in evinde yapılan aramanın ayrıntılarını içeren “Ev

Oto Arama ve Zaptetme Tutanağı”,

2. 31/05/2006 tarihli Yunis Akkaya’nın evinde yapılan aramanın ayrıntılarını içeren
“Ev Arama, Yakalama ve Zaptetme Tutanağı”

3. 21/10/2009 tarihli   Jandarma Genel  Komutanlığı  uzmanınca hazırlanan bilirkişi
raporu,

4. Murat Eren’in yargılanması süreciyle ilgili çeşitli tutanak ve yazılar

3.1.  31/05/2006  tarihli  Murat  Eren’in  evinde  yapılan  aramanın  ayrıntılarını
içeren “Ev Oto Arama ve Zaptetme Tutanağı”nın İncelenmesi

Söz konusu tutanağın 2. sayfasında sayısal delil olarak ifade edilebilecek malzelermeden
bahsedilmektedir:

Fakat tutanaktaki ayrıntılardan bu malzemelerden;
 1. 1 adet üzerinde KolayPC ibaresi bulunan bilgisayar kasasının;

 1.1. Sabit diskinin imaj kopyasının alınmadığı,
 1.2. Sabit  disk ile  ilgili  marka,  model,  seri  numarası  ve benzer  hiçbir  ayrıntı

bulunmadığı,
 1.3. Kendisine el konulduğu,

 2. 1 adet Toshiba marka laptop bilgisayarın;
 2.1. Sabit diskinin imaj kopyasının alınmadığı,
 2.2. Sabit  disk ile  ilgili  marka,  model,  seri  numarası  ve benzer  hiçbir  ayrıntı

bulunmadığı,
 2.3. Kendisine el konulduğu,
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 3. 78 adet disketin;
 3.1. İmaj kopyalarının alınmadığı,
 3.2. Marka, model, seri numarası ve benzer hiçbir ayrıntı bulunmadığı,
 3.3. Kendilerine el konulduğu,

 4. 98 adet CD’nin,
 4.1. İmaj kopyalarının alınmadığı,
 4.2. Marka, model, seri numarası ve benzer hiçbir ayrıntı bulunmadığı,
 4.3. Kendilerine el konulduğu

anlaşılmaktadır.

Söz  konusu sayısal  malzemenin  imaj  kopyası  alınmadığı  için  doğal  olarak birer  imaj
kopyasının da sahiplerine verilmediği görülmektedir.

Karşılaşılan bu durum Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 134. maddesinin bu raporun “2.3.
Sayısal  Verilerin  Delil  Özelliği  ve  Özüt  Değerinin  Yasalarımızdaki  Yeri”  bölümünde
bahsedilen  ve  sayısal  malzemeye[12] el  konulması  sırasında  dikkat  edilmesi  gereken
hususları kayıt altına alan maddelere aykırıdır.

Aynı  zamanda  karşılaşılan  bu  durum  sayısal  materyallerin  içeriğinin  kolayca
değiştirlebileceği  teknik  gerçeği  gözönüne  alındığında,  bu  materyallerin  delil  olma
niteliklerinin, adli  bilişim incelemesinin 1. adımı olan delil  toplama sürecinde geçersiz
kılındığını göstermektedir.

3.2. 31/05/2006 tarihli Yunis Akkaya’nın evinde yapılan aramanın ayrıntılarını
içeren “Ev Arama, Yakalama ve Zaptetme Tutanağı”nın İncelenmesi

Söz  konusu  tutanağın  2.,  3.   sayfasında  sayısal  delil  olarak  ifade  edilebilecek
malzelermeden bahsedilmektedir:

12 - Sayısal varlık da denilmektedir.

Veri depolanabilen her tür malezeme adli bilişim prensipleri göz önüne alınarak birçok ülkenin yasalarında “sayısal varlık”
olarak anılmaktadır.

Bu sayısal varlıkların kişilere aidiyeti, miras olarak bireylerden bireylere geçmesi, alınıp satılması, el konulması ve diğer
yollardan el değiştirmesi günümüzde sayısal olmayan (fiziksel olarak varolan) eşyayla aynı şartlarda gerçekleşmesi esas
alınmaktadır.

Ancak sayısal varlıkların içeriklerinin bozulması, değişmesi ve değiştirilmesi olasılığı dolayısıyla bu varlıkların depolanması,
taşınması, kopyalarının çıkarılması hususları  fiziksel olarak varolan eşyaya göre özel şartlara haizdir. 
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Fakat tutanaktaki ayrıntılardan bu malzemelerden;
 1. 35 adet “üzerinde porno içerikli resimler bulunan CD’lerin;

 1.1. İmaj kopyalarının alınmadığı,
 1.2. Marka, model, seri numarası ve benzer hiçbir ayrıntı bulunmadığı,
 1.3. Kendilerine el konulduğu,

 2. 85 adet “çeşitli markalarda CD’lerin”;
 2.1. İmaj kopyalarının alınmadığı,
 2.2. Marka, model, seri numarası ve benzer hiçbir ayrıntı bulunmadığı,
 2.3. Kendilerine el konulduğu,

 3. 20 adet “üzerinde porno içerikli resimler bulunan CD’lerin;
 3.1. İmaj kopyalarının alınmadığı,
 3.2. Marka, model, seri numarası ve benzer hiçbir ayrıntı bulunmadığı,
 3.3. Kendilerine el konulduğu

 4. 5 adet “bilgisayar CD’si”;
 4.1. İmaj kopyalarının alınmadığı,
 4.2. Marka, model, seri numarası ve benzer hiçbir ayrıntı bulunmadığı,
 4.3. Kendilerine el konulduğu

 5. 1 adet Casper marka laptop bilgisayarın;
 5.1. Sabit diskinin imaj kopyasının alınmadığı,
 5.2. Sabit  disk ile  ilgili  marka,  model,  seri  numarası  ve benzer  hiçbir  ayrıntı

bulunmadığı,
 5.3. Kendisine el konulduğu,

 6. 18 adet “bilgisayar CD’si”;
 6.1. İmaj kopyalarının alınmadığı,
 6.2. Marka, model, seri numarası ve benzer hiçbir ayrıntı bulunmadığı,
 6.3. Kendilerine el konulduğu

 7. 54 adet “üzerinde çeşitli marka isimleri bulunan CD’lerin”;
 7.1. İmaj kopyalarının alınmadığı,
 7.2. Marka, model, seri numarası ve benzer hiçbir ayrıntı bulunmadığı,
 7.3. Kendilerine el konulduğu

anlaşılmaktadır.

Söz  konusu sayısal  malzemenin  imaj  kopyası  alınmadığı  için  doğal  olarak birer  imaj
kopyasının da sahiplerine verilmediği görülmektedir.

Karşılaşılan bu durum Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 134. maddesinin bu raporun “2.3.
Sayısal  Verilerin  Delil  Özelliği  ve  Özüt  Değerinin  Yasalarımızdaki  Yeri”  bölümünde
bahsedilen  ve  sayısal  malzemeye  el  konulması  sırasında  dikkat  edilmesi  gereken
hususları  kayıt  altına  alan  maddelere  aykırıdır. Aynı  zamanda karşılaşılan  bu  durum
sayısal  materyallerin  içeriğinin  kolayca  değiştirlebileceği  teknik  gerçeği  gözönüne
alındığında, bu materyallerin delil olma niteliklerinin, adli bilişim incelemesinin 1. adımı
olan delil toplama sürecinde geçersiz kılındığını göstermektedir.

Murat EREN’e Ait Olduğu İddia Edilen Sayısal Deliller Hakkında Bilimsel İnceleme ve Uzman Görüşü
T. Koray Peksayar

Sayfa
15/24



3.2. 21/10/2009 tarihli “Jandarma Genel Komutanlığı Uzmanınca Hazırlanan 
Bilirkişi Raporu”nun İncelenmesi

3.2.1. Murat Eren’e Ait Toshiba Marka Dizüstü Bilgisayar
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Söz konusu raporun 2. sayfasında Murat Eren’e ait Toshiba marka dizüstü bilgisayarın
incelenmesi sırasında “14 Oca 2006” CD-ROM dosya sistemi etiketine sahip bir CD’de
kayıtlı “ÖKHÜ Brifing.ppt” ve “ÖZ KUV BRİFİNG.PPT” adlı dosyalara kısa yollar olduğunun
tespit edildiği görülmektedir.

Bu  kısa  yolların  sistem  diskinde  kayıtlı  oldukları  tam  yol  ”C:\Documents and
Settings\Administrator\Recent” dizinidir.

“<Kullanıcı adı>\Recent” dizini her kullanıcı hesabına ait dizinin alt dizini olarak yer alan,
bir  dosya  açıldığında  Windows’un  başlat  menüsünde  yer  alan  “Sık  Kullanılanlar”  alt
menüsünde bulunan girdileri içeren özel bir dizindir.

Bu kısa yol dosyaları, CD bilgisayara takılıp PPT dosyalarının açıldığını işaret eden sayısal
izlerdir.

Bu kısayolların oluşturulma tarihi raporda 25/07/2006 olarak tespit edilmektedir.

Bu kısayolların oluşturulma tarihi olan 25/07/2006, söz konusu diz üstü bilgisayara[13] el
konulma tarihi olan 31/05/2006’dan 1 ay 24 gün ileridedir.

Bu  tarihsellik  ve  bilgisayarın  sistem saatinde  değiklik  olmadığının  tespiti  sonucunda
Murat  Eren’e  ait  Toshiba  marka  dizüstü  bilgisayara  el  konulduktan 1 ay  24  gün
sonra;

• Murat Eren’e ait Toshiba marka dizüstü bilgisayara “14 Oca 2006” CD-ROM dosya
sistemi etiketine sahip bir CD’nin takıldığı,

• Murat Eren’e ait Toshiba marka dizüstü bilgisayar kullanılarak bu CD’de bulunan
“ÖKHÜ Brifing.ppt” ve “ÖZ KUV BRİFİNG.PPT” adlı dosyaların açıldığı

anlaşılmaktadır.

Bu olay örgüsüyle Murat Eren’e ait  Toshiba marka dizüstü bilgisayarda 200 numaralı
CD’nin  çalıştırılmış  olduğu  izleniminin  sağlanmaya  çalışıldığı  şüphesi  uyanmaktadır.

İlk bakışta bu CD’nin 31/05/2006’da Yunis Akkaya’dan el konularak aslı temin edilen 200
numaralı Memorex marka CD olduğu izlenimi edinilse de;

• Yunis Akkaya’dan el konularak aslı  temin edilen 200 numaralı  Memorex marka
CD’nin CD-ROM dosya sistemi etiketi “14 oca 2006”dır,

• Murat Eren’e ait Toshiba marka dizüstü bilgisayara takılan CD’nin CD-ROM dosya
sistemi etiketi ise “14 Oca 2006”dır.

25/07/2006 tarihinin Murat Eren’e ait Toshiba marka dizüstü bilgisayarın adli emanette
saklanmakta olduğu dönem içinde olduğu anlaşılmaktadır.

Murat  Eren’le  ilgili  yargılama  belgeleri  incelendiğinde,  Murat  Eren’in  05/06/2006  ile
22/10/2006 tarihleri arasında tutuklu olduğu görülmektedir.

Bu  tarihsellik  incelendiğinde  Murat  Eren’e  ait  Toshiba  marka  dizüstü  bilgisayara  adli
emanetteyken çalıştırılarak, bir CD takılarak bilgisayara el konulduktan 1 ay 24 gün
sonra müdahale edildiği anlaşılmaktadır.

13 31/05/2006 tarihli Murat Eren’in evinde yapılan aramanın ayrıntılarını içeren “Ev Oto Arama ve Zaptetme 
Tutanağı”nda “laptop” olarak sınıflandırılmıştır.
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Bu durumun el koyma anında imaj kopyası alınmamış ve özüt değeri çıkarılmamış olan,
yani  delil  saklama  zinciri  zaten  baştan  bozuk  olan,  sayısal  delile  zarar  verildiğini
gösterdiği kanaatindeyim.

Raporda,  Windows  olay  kayıtları  incelendiğinde  herhangi  bir  tarih-saat  değişikliğine
işaret  eden  girdiye  rastlanmadığı,  diğer  bir  anlatımla  bilgisayarın  sistem  saatinin
normalde  olması  gereken  zamandan  farklı  bir  zamanı  gösterecek  şekilde  değişiklik
yapılmadığı tespit edilmektedir.

Ancak  bu  durumun  sağlamasının  yapılması  için  gerekli  olan  NTFS  dosya  sisteminde
kaydedilen dosyaların sistem tarihinden bağımsız ve ardışıl olarak artan kayıt dosyası
işlem sıra numarası[14] incelemesinin noksan olduğu görülmektedir.

Bu incelemenin jandarma uzmanınca yapılmaması ve sadece Windows olay kayıtlarından
elde  edilen  verilerle  sistem saatinde  değişiklik  yapılmamış  olduğunun  tespiti,  sistem
üzerinde yapılması olası diğer müdahalelerin açığa çıkmasına engeldir.

Raporda,  delilin  el  koyma  anında  imaj  kopyasının  alınmamış  ve  özüt  değerinin
çıkarılmamış olmasına değinilmemektedir. 

Ayrıca  söz  konusu  dizüstü  bilgisayarın  sabit  diskinin  imaj  ayrıntılarında  “algoritma
imzası”  (özüt  değeri)  ve  “doğrulanmış  algoritma  imzası”  verilmesine  rağmen  özüt
değerinin hangi algoritmayla hesaplandığı bilgisi noksandır.

“Algoritma  imzası”  ve  “doğrulanmış  algoritma  imzası”  değerlerinin  eşit  olması  delil
bütünlüğünün bozulmamış olduğunun ispatı değildir. 

Bu  2  değerin  eşit  olması,  imaj  dosyası  açılırken  kendi  iç  tutarlılığının  sağlamasının
yapılması sonucudur.

Bu  2  değerden  “algoritma imzası”  açılan  imaj  dosyasının  içinde  depolanan  değerdir,
“doğrulanmış algoritma imzası” ise imaj dosyası açılırken hesaplanan değerdir.

Delilin el koyma anında hesaplanan özüt değerinin noksan olması sebebiyle incelenen
delilin değişmemiş olmasından bahsedilemez, yani el koyma anındaki delilin incelenen
delille aynı olduğu kesin olarak ifade edilemez.

3.2.2. Murat Eren’e Ait Hi-Speed Marka Taşınabilir Disk Kutusundaki Sabit Disk

Her ne kadar raporda Murat Eren’e ait bir Hi-Speed marka taşınabilir disk kutusunda
takılı  sabit  diskten  bahsedilse  de  31/05/2006  tarihli  Murat  Eren’in  evinde  yapılan
aramanın ayrıntılarını içeren “Ev Oto Arama ve Zaptetme Tutanağı”nda böyle bir sayısal
delile el konulduğu kaydı yoktur.

Dolayısıyla bu diske ait bir imaj kopyası ve özüt değeri de, ele geçirilen diğer sayısal
malzemenin de olmadığı gibi, noksandır.

Bu sabit diskin imaj ayrıntıları “algoritma imzası” (aslında özüt değeri) ve “doğrulanmış
algoritma imzası”  verilmesine rağmen özüt değerinin hangi  algoritmayla hesaplandığı
bilgisi noksandır.

14 İngilizce: LogFile Sequence Number (Kısaca LSN)
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“Algoritma  imzası”  ve  “doğrulanmış  algoritma  imzası”  değerlerinin  eşit  olması  delil
bütünlüğünün bozulmamış olduğunun ispatı değildir. 

Bu  2  değerin  eşit  olması,  imaj  dosyası  açılırken  kendi  iç  tutarlılığının  sağlamasının
yapılması sonucudur.

Bu  2  değerden  “algoritma imzası”  açılan  imaj  dosyasının  içinde  depolanan  değerdir,
“doğrulanmış algoritma imzası” ise imaj dosyası açılırken hesaplanan değerdir.

Delile el konulduğu tutanakta kayıtlı olmamasına ek olarak el koyma anında hesaplanan
özüt değeri de yoktur. Dolayısıyla incelenen delilin değişmemiş olduğu ya da el konulan
delilin incelenen delille aynı olduğu kesin olarak ifade edilemez.
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Bu delil özelinde, delil elde etme ve saklama zincirinde ciddi hasar olduğu görülmektedir.

Buna rağmen, raporda verilen tablodaki dosyaların tarihsellikleri incelendiğinde bazı 
ayrıntılar göze çarpmaktadır;

1. Tüm dosyaların “taşınabilir diskte oluşturulma tarihi” 15/04/2005’tir,

2. Tüm dosyaların “taşınabilir diskte oluşturulma tarihi” saat bilgisi 23:08 ve 
23:09’dur,

3. Tüm dosyaların “son değişiklik tarihi” 09/08/2006’dır,

4. Dosyaların 6 adedinin “son erişim tarihi” 02/03/2007 ve 3 adedinin “son erişim 
tarihi” 13/12/2006 tarihidir.

Bu sayısal delilin imaj kopyası da uzman incelemesi için savunmana verilmediği için delil
üzerinde  uluslararası  standartlarda kabul  gören bilimsel  inceleme yapılması  mümkün
olmasa  da,  geçmiş  deneyimlere  istinaden  dosyalar  üzerinde  ne  gibi  işlemler
yapıldığından bahsetmek mümkündür.

Yukarıdaki verilere göre;
1. Tüm dosyaların diske aynı anda kopyalanarak oluşturulduğu tahmin edilebilir,

2. Dosyaların tamamı el koyma tutanağının düzenlendiği tarihten sonra değişikliğe
uğramıştır,

3. İmaj  kopyası  noksan olduğundan dolayı  dosyalar  üzerinde  ne gibi  değişiklikler
yapıldığı tespit edilememektedir,

4. Dosyaların son erişim tarihine bakıldığında 6 adet dosyaya 02/03/2007 tarihinde
diskin yazmaya açık halde kullanıldığı ve diskte kayıtlı dosyalara erişildiği 

anlaşılmaktadır.

Adli  bilişim  prensipleri  delil  üzerinde  gerçekleştirilen  tüm  işlemlerin  delilin
değişmezliğinin sağlanması gözetilerek yapılmasını şart koşar.

Bu  sayısal  delil  üzerinde  izi  görülen  işlemler  adli  bilişim  prensiplerine  uyulmadığını
göstermektedir.

Tam  aksine,  bu  dosyalarda  görülen  değişim  izleri  dosyaların  sayısal  olarak  her  tür
işleme tabi tutulmuş olabileceğine işaret etmekte, ancak imaj kopyası sağlanmadığından
bulunması olası değişiklikler tespit edilememektedir.
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4. Karşılaşılan Hususların Değerlendirilmesi

Murat  Eren  ve  Yunis  Akkaya’nın  evlerinde  yapılan  arama  sonucunda  düzenlenen  el
koyma tutanaklarında görülen husus sayısal materyalin el konulmasında “2.8. Sayısal
Verilerin  Delil  Özelliği  ve  Özüt  Değerinin  Yasalarımızdaki  Yeri”  bölümünde
ayrıntılandırıldığı  üzere,  CMK’da  kayıtlı  maddeler  ve  uluslararası  kabul  gören  teknik
esaslara uyulmadığıdır.[15]

Ele  geçirilen  sayısal  malzemeler  sadece  “CD”,  “bilgisayar”  ve  benzer  şekilde
sınıflandırılmış, bazı malzelerin marka/model/seri numarası kayıt altına alınmış, ancak el
konulma anında hiçbir veri depolanabilen aygıtın imaj kopyası alınmamış ve özüt değeri
çıkarılmamıştır.

Sadece  imaj  kopyasının  alınmış  olması  bir  sayısal  delilin  sağlıklı  olarak  elde  edilmiş
olduğundan bahsedilmesi için yeterli değildir.

İmaj kopyasının hesaplanan özüt değerinin özgün kütüğün hesaplanan özüt değeriyle
eşit olduğunun tespit edilmesi kütüğün imajının sağlıklı olarak elde edildiğini gösterir.

İmaj kopyasının noksan olması, imaj kopyasının özüt değerinin hesaplanıp kayıt altına
alınmamış  olması,  imaj  kopyasının  özüt  değerinin  özgün  kütüğün  özüt  değeriyle
kıyaslanmamış  olması  ve  hesaplanan  özüt  değerinin  hangi  algoritmayla  alındığının
kaydedilmemiş  olması,  böylece  ele  geçirilen  kütüğün  imaj  kopyasıyla  birebir  aynı
olduğunun  kayıt  altına  alınmaması  sebepleriyle  son  noktada[16] incelenen  delilin  ele
geçirilen delilin aynısı olduğundan bahsedilmesi bilimsel olarak mümkün değildir.

Delilin değişmezliğinin sağlaması yapılamadığı için, raporlaştırılmış incelemelerin eksiksiz
ve kesin olduğundan bahsedebilmek de bilimsel olarak mümkün değildir.

Delillerde  görülen  yazmaya  açık  olarak  kullanılma  ve  adli  emanetteyken  değişikliğe
uğrama  konularından  ayrı  olarak;  delilin  değişmezliğinin  sağlaması  yapılamadığı  için
taşıma  ve  saklama  süreçlerinde  kısmi  ya  da  tamamen  bozulmaya[17] uğramış
olmadığından bahsedebilmek de bilimsel olarak mümkün değildir.

İmaj kopyasının sahibine ya da sahibinin yasal temsilcisine verilmemesi de önemli bir
husustur. Diğer bazı hususlardan daha önemli olarak, bu kopya kullanılarak birden çok
uzman  kişinin  adli  bilişim  incelemesi  yapabilmesine  olanak  sağlayacağı  açıktır.  Bu
sebeple suç isnadında bulunulan kişinin meşru hakkı olan “leyhinde delil toplama hakkı
elinden alınmaktadır” yorumunda bulunulmasına yol açabilir.

İmaj  kopyasının  noksanlığından  dolayı,  maddi  gerçeğe  ulaşılmasında  yol  gösterici
olabilecek  adli  bilişim  incelemesi  yapılamadığı  için,  bu  raporda  tarafımca  yapılan
incelemedeki  disklerde  karşılaşılan  tarihsellik  gibi  özelliklerle  tespit  edilen  değişiklik
hususları,  daha  önceki  incelemeyi  yapan  jandarna  uzmanına  verilen  sayısal  delilin
sağlam ve tam olduğu varsayılarak yapılmıştır.

Jandarma uzmanı tarafından yapılan incelemede el konulma anında imaj çıkarılmamış
olması dikkate alınmamaktadır. Bu sebeple, jandarma uzmanına verilen sayısal delilin de
bu uzmanca sağlam ve tam olduğu varsayıldığı gözden kaçmamalıdır.

15 Her ne kadar bu tutanak metinleri “usulüne uygun olarak yapılan arama sonucunda” kelimeleriyle başlasalar da
16 Adli bilişim incelemesi safhasında
17 Manyetik alan, elektrostatik deşarj, ısı, radyasyon ve kimyasallarla temas gibi durumlar sonucunda
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Uygulamalı bilimlerde, özellikle laboratuvar çalışmalarında, her varsayımın aynı zamanda
ihmal[18]  olduğu,  doğru  sonuca  varılması  için  ihmal  edilecek  etmenlerin  sayısının
mümkün  olduğunca  az  tutulması  gerektiği,  çalışma  sürecinde  her  basamakta  her
unsurun ihmal edilemeyeceği, bu basamaklarda edinilen sonuçların ihmal edilemeyeceği
ve bu ara sonuçların birbiriyle tutarlı  olması gerektiği  göz önüne alındığında, yapılan
incelemenin tam ve sağlıklı olduğundan bahsedilmesi mümkün değildir.

Bu raporda tarafımca yapılan incelemede disklerde karşılaşılan tarihsellik gibi özelliklerle
tespit  edilen  değişiklikler  delilin  değişmezliği  prensibi  doğrultusunda dikkate  alınması
gereken ve ihlal sayılabilecek hususlardır.

İmaj  kopyasının  tam ve  sağlıklı  olduğu varsayıldığında,  bu  değişikliklerin  ne zaman,
neden, ve kim tarafından yapıldığının açıklanabiliyor olması gereklidir.

Bu değişikliklerin yetkin olmayan uzmanlarca hata sonucu mu yoksa kasten mi yapıldığı
meçhuldür.

Bu  belirsizliğe  ek  olarak,  bilirkişi  ve  kolluk  personelinin  delilin  özgün  hali  üzerinde
inceleme yaptıkları şüphesi de kuvvetlidir.

Geçmiş  deneyimlere  dayanarak,  kamuoyunda  bilinen  adlarıyla  “Balyoz”, “Poyrazköy”,
“Ergenekon”, “ÇYDD” ve “Kafes Eylem Planı” gibi davalarda yaptığım incelemelerde de
benzer ihlaller yaşandığını hatırlatmanın yerinde olacağını düşünüyorum.

Sözü  edilen  bu  davaların  tümünde  sayısal  varlıkların  imaj  kopyaları  ve  özütleri  el
konulma anında çıkarılmadığı gibi imaj kopyaları sahibi olduğu iddia edilen kişilere ve
yasal temsilcilerine birer kopyasının verilmesinden imtina edilmiştir.

Bu davalara konu olan bazı sayısal varlıkların imaj kopyaları el konulduktan kısa bir süre
sonra çıkarılmış, diğerleri yargılama aşamasında yıl mertebesinde zaman geçtikten sonra
çıkarılmış ve ilgilisine kopyası verilmiştir.

Bu  imaj  kopyalarından  özgün  kütüğe  el  konulduktan  uzun  süre  sonra  ilgilisine
verilenlerde  yapılan  incelemelerde  delilde  tahrifat  ve  eklemeler  tespit  edilmiş  ve
şahsımın da içinde bulunduğu bağımsız uzmanlarca raporlanmıştır.

Bu tahrifatlara örnek olarak;
1. “Kafes Eylem Planı”na konu CD ve DVD’ye sonradan eklenen sahte planlar  ve

listeleri içeren dosyaları içeren yazma oturumları,

2. “Balyoz”a  konu  11,  16  ve  17  numaralı  CD’lerde  kayıtlı  bulunan  2003  yılında
oluşturuldupu  gözüken  ancak  2007 yılı  sonrası  oluşturuldukları  gözüken  sahte
planları içeren dosyalar,

3. “Balyoz”,  “Ergenekon”  ve  “Poyrazköy”e  konu  5  numaralı  sabit  diske  sistem
saatinin  ileri  ve  geri  tarihleri  gösterecek  şekilde  değiştirilerek  eklenen  sahte
planlar ve görevlendirme listeleri içeren 200’ün üzerinde dosya,

18 Bilimde ihmal: Sonuca küçük bir oranda etkisi olabilecek etmenlerin göz ardı edilmesi. Ölçme ve hesapta genellikle 
çok küçük rakamların ihmal edilebileceği öğütlenir. Ancak kullanılması gereken yönteme, matematiksel formüllere ve 
fizik kurallarına uyulmaması ihmal değil ihlal sayılabilir.
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4. “Poyrazköy”e  konu  ÇYDD Kadıköy  Şubesi’nden  el  konulan  sabit  diske  eklenen
sahte planlar, yazışmalar, listeler ve benzeri suç unsuru içeren 1115 adet dosya

sayılabilir.

Bu  4  maddede  sıralanan  sayısal  delillerin  hepsi  el  konulma  anında  imaj  kopyası
alınmayan, el konulduktan sonra tahrif edilerek delil eklenen ve sonrasında imajı alınan
sayısal varlıklardır.

Ayrıca, aynı davalar kapsamında el konulma anında ya da el konulduktan kısa süre sonra
imaj kopyası alınan sayısal varlıkların hiçbirinden suç unsuru çıkmazken, el konulduktan
uzun süre sonra imaj  kopyası  çıkarılan sayısal  varlıkların  hepsinden suçlamaya konu
unsurlar elde edilmiştir.

Tüm bu ayrıntılandırılan hususlar sonucunda maddi gerçeğe ulaşılabilmesi için;

1. Delillerin tam ve sağlam olduklarına dair şaibeye varabilecek kadar kuvvetli olan 
şüphenin ortadan kaldırılması,

2. Bu amaçla özgün kütüklerin imaj kopyalarının imaj çıkarılmasında uyulması 
gereken kurallar çerçevesinde temin edilmesi,

3. Bu imaj kopyalarının özgün kütükle özüt çıkarılmasında uyulması gereken kurallar 
çerçevesinde kıyaslanması,

4. Bu imaj kopyalarının konusunda yetkin, uluslararası kabul gören teknik kurallar 
çerçevesinde adli bilişim icra eden tarafsız ve bağımsız uzmanlarca incelenmesi

gerektiği kanaatindeyim.

Saygılarımla bilginize sunarım

T. Koray Peksayar
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