
ANKARA 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE 

BİLİRKİŞİ KURULU RAPORU 

DOSYA NO : 2014/144 Esas 

DAVA KONUSU : Delil Tespiti 

1. TALEP

Sanık avukatları tarafından sorulan soruların yanıtlandırılması ve davaya konu olan CD’nin ve CD 

içeriğindeki dosyaların incelenmesi ve bunların delil niteliğinde olup olmadığının 

değerlendirilmesidir.   

2. DEĞERLENDİRME

Bilirkişi heyeti olarak dava dosyası, ekleri ve CD5 isimli 1 adet CD öncelikle adli bilişim 

uluslararası normlarına göre incelenmiştir. İncelemede uluslararası alanda kabul görmüş 

yöntemler, araçlar ve lisanslı yazılımlar kullanılmıştır. Bu bağlamda; 

1. İlk olarak delil CD’si CD5’ in ve dolayısıyla içerdiği dijital belgelerin delil niteliğinde olup

olmadığı ulusal ve uluslararası normlara göre değerlendirilmiştir.

2. İkinci olarak CD5 üzerinde uluslararası alanda kabul görmüş lisanslı ve sertifikalı

yazılımlar kullanılarak incelemeler yapılmıştır. Bu incelemelerde CD’nin hangi program

ile ne zaman ve nasıl kaydedildiği detaylı olarak irdelenmiştir. CD’nin içerisindeki

dosyalar dosya tiplerine göre sınıflandırılmış ve üst veri incelemeleri dosya türlerine (doc,

xls, ppt, bmp, jpg) göre ayrı ayrı yapılmıştır.

3. Sanık avukatları tarafından sorulan hususlar detaylı bir şekilde araştırılmış gerektiğinde

bilgisayar üzerinde denemeler yapılmış, bu denemeler ekran görüntüleriyle kayıt altına

alınmış ve nihayetinde yanıtlandırılmıştır.
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2.1.  CD5’in İncelenmesi  

Bilgisayar dosya sistemlerinin adli incelenmesi amacıyla kullanılabilecek çeşitli yazılımlar 

bulunmaktadır. Bunlardan başlıcaları aşağıdaki şekilde sıralanabilir1:  

 AccessData Forensic Toolkit 3.1.2.2359 Adli İnceleme Yazılımı 

 AccessData FTK Imager 3.0.0.1443 Adli İmaj Alma Yazılımı 

 Encase v7 

 Caine Linux Distribution 

 SANS Investigative Forensics Toolkit - SIFT 

 OSForensic 

 The Sleuth Kit 

 

Dava konusu 5 nolu CD’nin imajı, Accessdata firması tarafından üretilen FTK Imager yazılımıyla 

alınmıştır. FTK (Forensic Toolkit) Imager programı, Amerika Birleşik Devletleri Adalet 

Bakanlığı’nca adli bilişimde, disk imajlarının incelenmesinde kullanılması için önerilen 

programlardan olup2, ayrıca National Institute of Standards and Technology (NIST) tarafından da 

test edilmiş bir yazılımdır3. CD’nin forensic kopyası OSForensic uygulaması ile de ayrıca 

alınmıştır.  

 

AccessData FTK Imager programı ile CD üzerinde yapılan incelemelerde; bu CD’nin Nero 

Burning ROM uygulaması ile, kullanılan bilgisayarın saati 25.05.2007 gününü ve 14:54:00 

GMT+3 saatini gösteriyorken, tek oturumda (Session1) ve tek izde (Track01) yazıldığı ve 

oluşturulduktan sonra bu CD üzerine başka herhangi bir dosya eklenmemiş olduğu tespit edilmiştir 

(Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3, Şekil 4, Şekil 5 ve Şekil 6).  

                                                           
1 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_digital_forensics_tools 
2 http://www.justice.gov/usao/eousa/foia_reading_room/usab5601.pdf  
3 http://www.cftt.nist.gov/disk_imaging.htm ve http://www.nij.gov/pubs-sum/222982.htm 
 

http://www.justice.gov/usao/eousa/foia_reading_room/usab5601.pdf
http://www.cftt.nist.gov/disk_imaging.htm
http://www.nij.gov/pubs-sum/222982.htm
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Şekil 1 

 

 

Şekil 2 

UYGULAMA 

YAZMA TARİHİ 
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Şekil 3 

 

 
Şekil 4 
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Şekil 5 

 

 

 
Şekil 6 

 

İlgili CD’de, Arşiv ve CD5 isimli iki farklı ana dizin vardır. Arşiv dizinin altında toplam 46 alt 

dizin bulunmaktadır. CD5 isimli dizinin altında ise 6 alt dizin ve bu alt dizinlerin altında da başka 

alt dizinler vardır. CD’nin içinde bu şekilde toplam 103 dizin ve bu dizinler altında da Tablo 1’de 

belirtilen tipte ve sayıda dosyalar bulunmuştur (Şekil 3): 
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Tablo 1. CD5 içince bulunan dosya türleri ve sayıları 

Dosya uzantısı Adedi Dosya türü 

jpg 765 JPG sıkıştırılmış görüntü dosyası 

doc 273 Microsoft Office Word dosyası 

bmp 135 Sıkıştırılmamış BMP görüntü dosyası 

ppt 32 Microsoft Office PowerPoint dosyası 

xls 5 Microsoft Office Excel dosyası 

 

Nero Burning Rom uygulamasının CD5’in kayıt edildiği tarih olan 25.05.2007’de kullanılan 

sürümünü bulmak için https://archive.org sitesinden http://www.nero.com sitesinin 25.05.2007 

tarihindeki geçmiş görüntülerine ulaşılmıştır. Bu bilgilere göre 25.05.2007 tarihinde Nero Burning 

Rom CD yazma uygulamasının kullanılan sürümü 7.8.5.0’dir ve 31 Mart 2007 tarihinde 

yayınlanmıştır (Şekil 7). Uygulamanın bu sürümü indirilmiş ve incelenmiştir. 

 

 

Şekil 7 
 

2.2. SANIK VEKİLLERİNİN SORULARI VE YANITLAR 

 

2.2.1. Sanık Yıldırım TÜRKER’in Avukatı Aytekin Erol’un talepleri 

Sn. Erol dilekçesinde “CMK 67 maddesi kapsamında tarafımızdan uzman görüşü istihsal 

edilmek üzere imajı ve kopyaları çıkarılarak verilen “Genelkurmay Antetli” cd olarak 

anılan (seri nosu A..3278 olan gizlilik derecesi-Daire Şube Konu başlıkları bulunan 

A5J2112222525 seri numaralı) 1 adet CD’nin tarafsız, güvenilir, ve yetkin bir bilirkişi 

http://www.nero.com/
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heyetince incelenerek adli delil olma durumunun ve içeriğinden çıkarılabilecek diğer 

ayrıntıların tespit ettirilmesine karar verilmesi” talep edilmektedir.  

Bu konudaki değerlendirme ve yanıtlar aşağıdaki bölümlerde detaylı olarak sunulmaktadır.  

 

2.2.2. Sanık Ersin Yılmaz’ın Avukatı Emre Baykurt’un talepleri 

Sn. Baykurt’un 27.05.2015 tarihli dilekçesinde “Mahkemenizce oluşturulacak uzman bilirkişi 

kuruluna söz konusu Genelkurmay Antetli 5 nolu CD üzerinde bilirkişi incelemesi 

yaptırılmasına” talebinde bulunulmuştur. 

Bu konudaki değerlendirme ve yanıtlar da aşağıdaki bölümlerde detaylı olarak sunulmaktadır.  

 

2.2.3. Sanık Çevik Bir’in Avukatı Ümit Kara’nın soruları ve yanıtlar 

Sn. Kara, 09.06.2015 tarihli dilekçesinde özetle;  

“Dijital delil olarak saklanan “Genelkurmay” antetli 5 nolu CD’nin imajının alınması 

tarafımız ve bir kısım sanıklarca talep edilmiştir. Mahkeme 05.01.2015 tarihli ara kararla 

nihayet celbi sağlanan ancak orijinallik niteliği belirtilmeyen Ankara C.Başsavcılığı Adli 

Emanet Memurluğunun 2012/3 suç eşyası esas defter sırasında kayıtlı üzerinde 

“Genelkurmay Karargahı” ve “2011/206 Sor. Asıl Cd” yazılı, A 3278 barkod numaralı, orta 

şeffaf kısmında lazer yazıcı ile A5J2112222525 yazan ve dosyamızda 5 nolu CD olarak 

bilinen 1 adet CD imajı alınmak üzere bilirkişi görevlendirilmiştir.  Bu halde asıl olup 

olmadığı tam olarak anlaşılmayan 5 nolu CD müşteki Tamer TATAR tarafından İstanbul 

Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcı vekilliğine 19.12.2011 tarihinde teslim edildikten 3 Yıl 1 

Ay sonra hem de uluslararası standartlara aykırı bir şekilde yanlış bir imaj alma 

programıyla 08.01.2015 tarihinde imajı alınarak ekinde bilirkişi raporu yazısıyla 10 adet 

imaj CD olarak mahkemeye teslim edilmiştir.   

Bu noktada CD5’in üzerindeki yazı ve logların uzaktan da olsa tarafımızca görülmesinin 

temin edilmesini talep ediyoruz.  

şeklinde ifade ettiği talebinin ardından, iki grup halinde (19+17) toplam 36 adet soru iletmiş olup, 

bahsi geçen bu sorular ve yanıtları aşağıda sıralanmaktadır: 

 

1. Grup: “Hukuka Uygun Delil” bağlamında CD5 ile ilgili genel sorular 

 

SORU 1: Dijital deliller bakımından "Yasal delil" veya "Hukuka uygun delil” kavramları ne 

demektir? Bir delilin mahkemelerce yasal olarak kabul edilebilmesi için aranan şartlar nelerdir? 
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YANIT 1: CMK 134. maddenin son üç bendi şu ifadeleri içermektedir: 

“(3) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoyma 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 elkoymaksızın da, sistemdeki verilerin tamamının veya 

bir kısmının kopyası alınabilir. Kopyası alınan veriler kâğıda yazdırılarak, bu husus tutanağa 

kaydedilir ve ilgililer tarafından imza altına alınır.”  

 

Genelde kabul gören ve uygulanan yöntem, (i) incelemesi yapılacak verileri taşıyan ortamın (Disk, 

CD, DVD, USB Bellek vb.) imajının alınarak, bu imajın ve ilgili HASH değerinin kayıt altına 

alınması; (ii) imaj ve HASH değerinin birer kopyasının şüpheliye veya vekiline verilmesi ile (iii) 

bu imaj üzerinde adli incelemenin gerçekleştirilmesidir. İncelenecek verilere ilişkin HASH 

değerinin kayda geçmesi, verilerin el konulduğu zamanki içeriklerinin korunduğunun (sonradan 

değiştirilmediğinin) kolayca doğrulanması açısından önemlidir.  

 

Ayrıca, delil niteliğinde olan ortam Taşınabilir Disk, CD, DVD veya USB Bellek gibi taşınabilir 

ortam ise, bu ortamların kullanıldığı bilgisayarların da imajlarının alınması gereklidir. Çünkü 

ilgili taşınabilir ortamın kim tarafından kullanıldığı gibi bazı bilgiler, bu ortamların bilgisayar 

üzerindeki log dosyalarında bıraktıkları kayıtlardan bazen bulunabilmektedir 

 

SORU 2: Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan 2014/144 sayılı davaya konu 

olmuş CD5 isimli delil CD'si hukuka uygun olarak elde edilmiş midir? 

 

YANIT 2: Dosya üzerinde yapılan incelemelerde, 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmekte olan 

2014/144 sayılı davaya konu olmuş CD5 isimli CD’nin, müşteki Tamer TATAR tarafından 

19.12.2011 tarihinde İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcı vekilliğine teslim edilmiş olduğu 

anlaşılmıştır. CD teslim edilirken CD’nin imajının (veya adli kopyasının) alındığına ve dolayısı 

ile HASH değerinin hesaplanarak kayda geçirildiğine dair bir bilgiye/belgeye dava dosyasında 

rastlanmamıştır. Dava dosyasındaki belgelerden, CD5’in İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet 

Başsavcı vekilliğine teslim edildikten 3 yıl 1 ay sonra, yani 08.01.2015 tarihinde imajı alınarak, 

ekinde bilirkişi raporu yazısıyla 10 adet imaj CD olarak mahkemeye teslim edilmiş olduğu 

anlaşılmıştır. Hem CD’nin kaynağı belirsiz olması, hem de imajı ve HASH değeri alınmadan ve 

taraflara bir kopyası verilmeden elde edilmiş olması nedeniyle, bu CD adli bilişim açısından 

CMK134’e uygun bulunmamaktadır. 
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SORU 3: Hukuka aykırı olarak elde edilmiş sayısal içerikli delillerin mahkemelerde kabul 

edilmesi ve kullanılması ne gibi sakıncalar doğurur. Yasal olmayan sayısal delillerin kabul 

edilmesi halinde, her isteyenin başkaları hakkında sayısal dosyalar hazırlayıp aleyhte veya lehte 

delil olarak sunmasının önüne geçilebilir mi? 

 

YANIT 3: Bu sorunun yanıtına temel olacak teknik açıklama YANIT 8’de verilmiştir. Bunun 

ötesindeki yorumlama konuları, bilirkişi heyetimizin uzmanlık ve görev alanı ile örtüşmediğinden 

yanıtlanamamaktadır.  

 

SORU 4: Sayısal deliller alanında, bire bir kopya (adli imaj) nedir? HASH değeri nedir? HASH 

değeri nerede ve ne zaman alınmalıdır? Sayısal deliller açısından önemi nedir? Verilerin 

doğruluğunu sağlamada nasıl bir avantaj sağlar? Buna göre adli emanete alınan bu CD 

manipülasyon şüphesini incelemeye elverişli yani değişmez tespitler elde etmeye uygun mudur? 

 

YANIT 4: İmaj dosyasının ve de kopyalarının üzerinde değişiklik yapılıp yapılmadığını kolayca 

anlamanın bir yolu, HASH algoritmaları tarafından üretilen HASH değerini saklayarak, ileride 

saklanan imaj dosyası üzerinden yeniden hesaplanacak HASH değeri ile saklanan HASH değerini 

karşılaştırmak ve imaj dosyanın değişmemiş olduğuna böylece emin olmaktır. HASH 

algoritmalarının en yaygın kullanılanları MD5 ve SHA1 ’dir. Bir imaj dosyasının sonradan 

değiştirilmediğini doğrulamak için, imaj dosyasının HASH değeri hesaplanmalıdır. Bu değer, imaj 

alımı sürecinde hesaplanıp kayda alınmış olması gereken orijinal ortamın veya dosyanın HASH 

değeriyle karşılaştırılmalıdır. Eğer HASH değerleri aynıysa imaj dosyasının değiştirilmediği 

anlaşılır. Özetle, HASH değeri önceden alınmış bir ortam veya dosyanın üzerinde sonradan 

değişiklik yapılmadığını doğrulamak için, HASH değerini yeniden hesaplayıp önceden alınmış 

değer ile karşılaştırma yöntemi izlenir. 

 

Dolayısıyla, söz konusu CD’nin üçüncü bir şahıs tarafından savcılığa teslim edilmiş olması ve 

CD’de bulunan dosyalar kaynağından alınırken imajı ile HASH değerinin alınmamış olması 

nedeniyle; bu CD’nin içindeki belgelerin kim(ler)in bilgisayarına ait olduğu, kim tarafından 

oluşturulduğu, değişiklik yapılıp yapılmadığı veya bu CD’nin de ilk oluşturulan CD olup 

olmadığı bilinemez. 

 

SORU 5: Hukuki olarak dijital/sayısal deliller nasıl toplanmalı ve taşınmalıdır? 
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YANIT 5: Dijital deliller toplanırken, öncelikle YANIT 1’de belirtilmiş olan işlemler yapılmalı; 

taşıma, inceleme gibi uygulamalar ancak bu işlemlerin ardından gerçekleştirilmelidir.    

 

SORU 6: CMK m. 134 ve Adli Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’nin 17. Maddesi ne 

anlatmaktadır? Ankara 5.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan 20l4/144 sayılı davaya konu 

olmuş CD5 isimli delil CD'si bu kanun maddesi ve yönetmelikte belirtilen hususlar açısından nasıl 

değerlendiririz? 

 

YANIT 6:  Bu soru YANIT 1-2’de detaylı olarak yanıtlanmıştır. Özet olarak; dava dosyasındaki 

tutanaklara ve incelemelerimize göre 2007 yılında kayıt edilen CD’de 1996-2002 yılları arasında 

üretilmiş/değiştirilmiş/erişilmiş görünen çeşitli sayısal dosyalar mevcuttur. Yine tutanaklardan, 

bu CD’nin 2011 yılında savcıya ulaştırıldığı ve imajının da 2015 yılında alındığı anlaşılmaktadır. 

Ancak, ilk etapta imajı da alınmamış olan bu CD’nin nereden elde edildiğine, hangi bilgisayarda 

kayıt edildiğine, nasıl saklandığına vb. ilişkin dava dosyasında herhangi bir belge veya tutanak 

bulunmadığından, bu CD’nin CMK134’e göre uygun delil bütünlüğü bulunmamaktadır.  

 

SORU 7: MS Word programında yaratılan dosyaların üst veri bilgilerinde hangi zaman damgaları 

bulunur? Bu tarih bilgilerinin kaynağı nedir? 

 

YANIT 7: MS Word ile yaratılan dosyaların üst veri bilgilerinde yaratılma, değiştirilme, erişim 

zaman, son kayıt tarihi gibi zaman damgaları bulunur. Dijital ortamda kaydedilen dosyalar, asıl 

içeriklerine ek olarak, dosyanın takibini ve yönetimini kolaylaştırmak için zaman damgalarına ek 

olarak “yazar” (author, creator), “son kaydeden” (last saved by) gibi bilgileri de içeren bu üst 

veri alanları, kuruluşların kendi içlerindeki evrak takibini yapabilmeleri amacıyla tutulmakta 

olup, herhangi bir güvenlik denetimine tabi değillerdir. Word formatı belgeyi yaratan kullanıcı 

bilgisi, son kaydeden kullanıcı bilgisi, bu işlemlerin tarihi ve dosyanın saklandığı dosya yolu 

bilgisi gibi bilgileri bu üst veri alanlarında tutar. Şekil 8’in sol tarafı bu bilgileri göstermektedir. 

 

SORU 8: Sadece bir CD içerisindeki MS Office dosyalarının üst veri ve işletim sistemi tarafından 

kaydedilen zaman damgalarına bakarak, dosyaların değişikliğe uğrayıp uğramadığı hakkında 

mutlak bir sonuca varılabilir mi?  
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Şekil 8 

 

YANIT 8: Elektronik belgeler üzerindeki değişiklikler el yazılı ve ıslak imzalı belgelerden farklı 

olarak kolaylıkla ve fark edilemez şekilde yapılabilmektedir. Bu özelliğiyle elektronik belgelerde, 

zaman ve üst veri bilgilerinde yer alan kişi bilgileri güvenilirlik arz etmemektedir. Belgenin kişiyle 

ilişkilendirilemeyecek bir ortamda (Taşınabilir Disk, CD, DVD, USB Bellek, anonim e-posta gibi) 

ele geçirilmesi durumunda sahiplik bilgisi tamamen güvenilmezdir. Belgeyi herhangi bir kişi 

üretmiş olabilir. Belgenin sahiplik bilgilerine güvenebilmek için, öncelikle kişinin özel 

kullanımındaki bir bilgisayardan veya bilgisayar hesabından adli bilişim usullerine uygun bir 

şekilde elde edilmiş olması gerekir. Bu durumda bile, bilgisayara veya hesaba başka kişilerin 

fiziksel olarak ulaşma olasılığı, ağ üzerinden erişme olasılığı, işletim sisteminin ve ağın güvenlik 

düzeyi gibi konuların göz önünde bulundurulması gerekir. Yani, başka kişilerin fiziksel olarak, ağ 

üzerinden ya da Truva atı (Trojan), Arka kapı (backdoor) ve benzeri güvenlik açıklarını kullanarak 

bilgisayarlara sızarak bu dosyaları yerleştirme/değiştirme olasılığı da değerlendirilmelidir. 

 

Bu konu, Adli Bilişim Uzmanı Dr. Balı tarafından da aşağıdaki şekilde yorumlanmaktadır4:  

“Dijital ortamda bir içeriğin ilk ne zaman oluşturulduğu konularında,  aşağıdaki türde tespitler, tek 

başlarına, yani doğrulayıcı harici bir kaynakla teyit edilmediği sürece, %100 kesinlik ifade etmez ve tek 

başına bir hükme esas teşkil etmez. 

 Dosyaların oluşturma, değiştirme ve erişim tarihlerine ilişkin görünen tarih-saatler, 

 Bir dosyanın ilk nereden gelmiş olabileceğine ilişkin sözde tespitler, 

                                                           
4 http://www.dijitaldeliller.com/dosya-tarih-saatleri-delil-mi  
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 Dijital ortamda bir içeriğin ilk ne zaman oluşturulmuş olabileceğine ilişkin sözde tespitler, 

 Bir videonun, bir resmin, bir ses kaydının veya bir yazının ilk ne zaman oluştuğuna ilişkin 

sözde tespitler (videonun üzerinde zaman sayacı olsa bile %100 kesin olmayabilir), 

 Bir yazının ilk ne zaman yazıldığı veya çıktı alındığına ilişkin görünen tarihler, 

 Bir dosyanın üst veri (metadata) kısımlarında görünen tarihler… 

Yani kısacası, dijital ortamda bir dosyanın veya bir kaydın ilk ne zaman meydana geldiği 

konusunda, tarih tespiti diye sunulan değerler, eğer ki harici ve değişmeyen bir zaman kaynağıyla 

doğrulanmamış ise (ve doğrulanamıyorsa) %100 doğru olarak kabul edilemez, tek başına delil 

vasfı kazanamaz ve tek başına hüküm kurmaya yetmez. 

Çünkü; 

 Tarih-saat bilgileri, kaydın oluştuğu veya işlem gördüğü bilgisayarın tarih-saati neyse ona 

göre tayin edilen bilgilerdir. En başta, geçmişteki bir zamanda, yani tarihi tespit edildiği 

iddia edilen eylemin gerçekleştiği sırada, o bilgisayarın tarih-saatinin doğru tarih-saat’e 

ayarlı olup olmadığı bilinemez. 

 Dijital ortamdaki dosyaların (ve klasörlerin) tarih-saatleri çok çeşitli işlemlerden etkilenir 

ve değişir veya dönüşür. 

 Exif, metadata (üst veri) vb isimlerle de bilinen ve dosya özelliklerinde görünmekten ziyade 

doğrudan dosya içine otomatik olarak kaydedilen tarih-saatler dahi, dosya özelliklerindeki 

tarih-saatlere göre daha zor değişebilir olsa da yine tek başına %100 kesinlik ifade etmez. 

 En nihayetinde, dijital ortamda bir çok dosya veya kaydın tarih-saatleri, istenildiğinde 

uygun programlarla değiştirilebilir. 

O nedenle dijital ortamda dosya tarih-saatleri – harici ve değişmeyen bir tarih-saat kaynağıyla 

teyit edilemediği sürece- tek başına kesin değildir, delil olamaz ve tek başına hüküm 

kurmaya yetmez.” 

 

SORU 9: Bir bilgisayarın tarihi 5 yıl geriye alınıp bir Microsoft Word dosyası yaratılırsa dosya 

yaratılış tarihi ne olur? 

 

YANIT 9: Bu soru bilirkişi bilgisayarının saati geri alınmak suretiyle denenmiş ve sonuçları 

aşağıdaki ekran görüntüleriyle verilmiştir.  

 

Şekil 9’daki birinci görüntüde bilgisayarın tarihi 04 Kasım 2015 ve saati de 16:05’dir (kırmızı 

kutu ile çevrelenmiş bölge).  
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Şekil 9 

 

Bilgisayar bu zaman diliminde iken (4 Kasım 2015) bir Word dosyası yaratılmış ve yaratılış tarihi 

aşağıda verilmiştir. Word_zaman_deneme.docx adlı Word belgesinin zaman bilgileri ilgili ekran 

görüntüsünden de görülebileceği üzere 04 Kasım 2015’dir (Şekil 10). Daha sonra bilgisayarın 

tarihi 04 Kasım 2010 yılına alınmış ve başka bir Word belgesi yaratılmıştır (Şekil 11). Yeni 

yaratılan Word belgesinin zaman bilgisi ise 4 Kasım 2010’dur (Şekil 12).  

 

Özetle bir bilgisayarın tarihi 5 yıl geriye alınıp bir Microsoft Word dosyası yaratılırsa, dosyanın 

yaratılış tarihi bilgisayarın geriye alındığı tarih ile aynı olur.  
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Şekil 10 

 

 

Şekil 11 
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Şekil 12 

 

SORU 10: 1999 yılında yaratılmış bir MS Word dosyasının 2001 yılında açılıp içeriği tamamen 

değiştirildikten sonra kaydedilirse MS Word üst verisindeki "dosya yaratılma” tarihi değişir mi? 

Bu dosyanın bir CD'de bulunması halinde değiştirilen içerik tespit edilebilir mi? 

 

YANIT 10: YANIT 9’da bilirkişi bilgisayarının tarihi 5 yıl geriye, 4 Kasım 2010 tarihine alınıp, 

bir Word belgesi yaratılmış; bu Word belgesinin yaratılış tarihi de 4 Kasım 2010 olmuştu. Şimdi 

ise bilgisayarın tarihi 4 Kasım 2012 olarak değiştirilip, aynı Word belgesi içerisinde değişiklikler 

yapılarak kaydedilmiştir. Bu işlemlerin sonucunda, aşağıdaki ekran görüntülerinden de 

görüleceği gibi, belgenin “dosya yaratılma” tarihi değişmemiş; sadece “son kaydedilme” tarihi, 

“değiştirilme” tarihi ve “erişim” tarihi değerleri değişmiştir (Şekil 13).  

 

Ayrıca, bir CD’de bulunan Word belgelerinin içeriğinde çeşitli tarihlerde yapılan değişikliklerinin 

ne olduğunu tespit etmek mümkün değildir.  
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Şekil 13 

 

SORU 11: MS Word 97'de 1 Ocak 2007 yılında yaratılmış bir MS Word dosyası aynı sürümdeki 

programda aynı tarihte açılıp, bilgisayarın tarihi 1 Temmuz 1999 yılına alındıktan ve içeriği 

değiştirildikten sonra "Farklı Kaydet" (Save As) ile yeni bir dosya olarak kayıt edildiğinde 

dosyanın üst verisindeki zaman damgaları hangi tarihi işaret eder? Bilgisayar tarihi 1Temmuz 

1999 iken aynı dosya CD'ye kayıt edilirse CD’ye kayıt tarihi ne olur? 

 

YANIT 11: Bu işlemin denenebilmesi için bir sanal makine üzerine Windows 7 kurulmuş ve bu 

Windows 7 işletim sistemi üzerine de MS Office 97 kurulumu yapılmıştır (Şekil 14). Daha sonra, 

bilgisayarın tarihi 1 Ocak 2007 olarak değiştirilmiş ve ardından da MS Word 97 programı ile bir 

Word dosyası yaratılmıştır (Şekil 15 ve Şekil 16).  

 

Bilgisayarın tarihi 1 Ocak 2007 iken aynı dosya açılmış; bilgisayarın tarihi 1 Temmuz 1999 yılına 

alınmış ve dosyanın içeriği değiştirilip farklı bir Word dosyası olarak kaydedilmiştir. Sonuçta, 

dosyanın üst verisindeki “oluşturma”, “değiştirme” ve “erişim” zaman damgalarının tümü, 

bilgisayar tarihinin ayarlandığı 1 Temmuz 1999 yılını göstermiştir (Şekil 17, Şekil 18, Şekil 19 ve 

Şekil 20). 
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Şekil 14 

 

 

 

Şekil 15 
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Şekil 16 

 

 

 

Şekil 17 
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Şekil 18 

 

 

 

Şekil 19 
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Şekil 20 

 

Daha sonra, bilgisayarın tarihi 1 Temmuz 1999 iken bu dosya bir CD’ye kayıt edilmiş olup, bu 

işlemin sonucunda, CD’deki dosyanın üst verisindeki “oluşturma”, “değiştirme” ve “erişim” 

zaman damgaları 1 Temmuz 1999 olarak aynı kalmıştır (Şekil 21, Şekil 22 ve Şekil 23). 

 

 

Şekil 21 
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Şekil 22 

 

 

Şekil 23 

 

SORU 12: MS Word 97'de 1 Ocak 2007 yılında yaratılmış ağ üzerinde paylaşıma açık bir alanda 

bulunan bir MS Word dosyası aynı sürümdeki programda aynı tarihte kullanıcı adı farklı bir 

bilgisayarda açılıp, bilgisayarın tarihi 1 Temmuz 2011 yılına alındıktan ve içeriği değiştirildikten 

sonra 'Farklı Kaydet" (Save As) ile yeni bir dosya olarak kayıt edildiğinde dosyanın üst verisindeki 

zaman damgaları hangi tarihi işaret eder? Bilgisayar tarihi 1 Temmuz 2011 iken aynı dosya CD'ye 

kayıt edilirse CD'ye kayıt tarihi ne olur? Dosya içeriğinde yapılan değişiklikler tespit edilebilir mi? 
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YANIT 12: Bu işlemin denenebilmesi için YANIT 11’de kurulmuş olan sanal makine 

kullanılmıştır. Öncelikle, sanal makine ile bu sanal makineyi barındıran bilgisayar birbirlerinin 

dosyalarına ulaşabilecek şekilde paylaşıma açılmıştır. Her iki bilgisayarın da tarihleri 1 Ocak 

2007 olarak ayarlanmış ve 1 Ocak 2007 tarihli bir MS Word dosyası yaratılmıştır (Şekil 24).  

 

 

Şekil 24 

 

Daha sonra, yaratılan dosya ağ üzerinden kullanıcı adı farklı ana bilgisayara kopyalanmış; dosya 

burada açıldıktan sonra bilgisayarın tarihi 1 Temmuz 2007 gününe ayarlanmış ve dosyanın içeriği 

değiştirilmiştir. Ardından da, dosya “Farklı Kaydet” ile yeni bir dosya olarak kaydedilmiştir. Bu 

işlemlerin sonunda, dosyanın üst verisindeki “oluşturma”, “değiştirme” ve “erişim” zaman 

damgaları 1 Temmuz 2011 olmuştur (Şekil 25 ve Şekil 26).  

 

Bilgisayar tarihi 1 Temmuz 2011 iken aynı dosya CD'ye kayıt edilmiş ve CD kayıt tarihinin aynı 

(1 Temmuz 2011) olduğu görülmüştür (Şekil 27 ve Şekil 28). 

 

Ayrıca, yalnızca ilgili dosyayı inceleyerek, dosya içeriğinde hangi değişikliklerin yapıldığının 

tespit edilmesi mümkün değildir.  

 



23 
 

 

Şekil 25 

 

 

Şekil 26 
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Şekil 27 

 

 

Şekil 28 

 

SORU 13: Bir CD'ye kayıtlı MS Office dosyalarına ait üst veri bilgileri baz olarak, dosya tarih ve 

içeriklerinde bir manipülasyon yapılıp yapılmadığı kesin bir dille ifade edilebilir mi? 

 

YANIT 13: Herhangi bir CD’de kayıtlı MS Office dosyalarının üst veri bilgilerine bakarak, dosya 

tarih ve içeriklerinde herhangi bir manipülasyon yapılıp yapılmadığını kesin dille söylemek 

mümkün değildir.   
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SORU 14: MS Office üst veri bilgilerini istenildiği şekilde düzenleyecek yazılımlar mevcut 

mudur? Bu tip yazılımlarla değiştirilen dosyaların CD'ye kayıt edilmesi durumunda kesin olarak 

manipülasyon tespiti yapılabilir mi?  

 

YANIT 14: MS Office üst veri bilgilerini istenildiği şekilde düzenlemek için çok sayıda ve 

kolaylıkla Internet’den bedava olarak indirilip kullanılabilecek program bulunmaktadır. Bu 

programların bazıları ileri düzeyde uzmanlık gerektirirken; bazıları ise ortalama kullanıcılar 

tarafından rahatlıkla kullanılabilmektedir. Örneğin, GNU touch.exe ve Microsoft PowerShell 

uygulamaları profesyonel uygulamalardır ve komut satırından çalışırlar. Komut satırından 

parametre alarak çalışan bu programlar, herhangi bir grafiksel kullanıcı ara yüzüne sahip 

değillerdir. Bu nedenle kullanıcının bilgisi ve haberi olmadan arka planda rahatlıkla 

çalışabilirler. Profesyonel kullanıcılar, bu tür programları kullanarak herhangi bir belgenin üst 

veri bilgilerini istedikleri gibi değiştirebilir ve yaptıkları bu değişimlerin izlerini de silebilirler. 

Üst verileri bu yöntemlerle değiştirilen dosyaların CD’ye kayıt edilmesi durumunda, bu dosyaların 

üzerlerinde %100 doğrulukla kesin sonuç verecek özellikte bir manipülasyon testi yapmak 

mümkün olmayacaktır.  

 

SORU 15: MS Office programlarına ait "Author", "Organisation Name”, “Last Saved By” gibi 

üst veri bilgilerinin kaynağı nedir? Bu değerler değiştirilebilir mi? Nasıl? 

 

YANIT 15: Bu sorunun yanıtı YANIT 7 ve YANIT 14’te verilmiştir. Özetlemek gerekirse: Dijital 

ortamda kaydedilen dosyalar, asıl içeriklerine ek olarak, dosyanın takibini ve yönetimini 

kolaylaştırmak için (zaman damgalarının yanında) “yazan” (author, creator), “son kaydeden” 

(last saved by) gibi bilgileri de içeren üst veri alanları barındırırlar. Bu alanlar, kuruluşların 

kendi içlerindeki evrak takibini yapabilmeleri amacıyla tutulmakta olup, herhangi bir güvenlik 

denetimine tabi değillerdir. Word formatı, bu gibi bilgileri (bilgisayar ve işletim sisteminden 

alarak) üst veri alanlarında tutar. Kullanıcı tarafından tamamıyla değiştirilebilen bu üst veri 

alanları, sadece bilgi vermek amacı taşımakta olup, burada yer alan bilgilerin doğruluğu garanti 

edilemez. Ayrıca, Microsoft Word formatında kayıt edilmiş olan dosyaların üst verisinin nasıl 

değiştirileceği, yazılımı üreten firmanın kendi resmi internet sitesinde de açıklanmıştır. Bununla 

birlikte Microsoft Word formatı birçok elektronik belge formatında olduğu gibi veri bütünlüğünü 

sağlamak için herhangi bir kriptolojik yöntem (HASH özeti, elektronik imza vs) içermemektedir. 

İşletim sisteminin dosyalar üzerinde tuttuğu “kullanıcı” alanı da değiştirilmeye açık olup, bu 

işlemi gerçekleştirmek için kullanılabilecek programlardan ikisi, İnternetten kolaylıkla 

indirilebilen subinacl.exe ve SetACL.exe programlarıdır.  
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Dolayısıyla belgenin herhangi bir noktasında özel yazılımlarla ya da standart bir ikili (binary) 

dosya editörüyle değişiklik yapmak, belgeyi tahrip etmek ya da tamamen yapay olarak oluşturmak 

mümkündür. Bu değişikliklerin anlaşılması veya belgenin orijinalliğinin garanti edilmesi de 

olanaklı değildir. Belgenin içinde yer alan yazar bilgisi, son kaydeden bilgisi, tarih bilgileri gibi 

üst veriler de, belgenin içeriği gibi kolaylıkla değiştirilebilir.  

   

SORU 16: Bir tarayıcı (scanner) ile taranıp bilgisayara fotoğraf formatında (BMP veya JPG) 

sayısal olarak kayıt edilen belgelerin sahte olup olmadıkları veya değiştirilip değiştirilmedikleri, 

taranmış sayısal kopyaları üzerinden kesin olarak anlaşılabilir mi? 

 

YANIT 16: Bir tarayıcı ile taranıp bilgisayara görüntü formatında (BMP veya JPG) sayısal 

olarak kayıt edilen belgelerin sahte olup olmadıklarını anlamak her zaman mümkün değildir. İleri 

düzey uzmanlar, (Adobe Photoshop, Gimp vb.) görüntü işleme uygulamaları ile taranmış bu 

belgeler üzerinde değişiklikleri kolayca yapabilirler. Taranmış belge tipi de önemli bir kriterdir. 

Eğer taranmış belge bir metin ise, bu tür belgelerde manipülasyonlar daha kolaylıkla yapılabilir. 

Uzmanlık seviyesine bağlı olarak, yapılan değişikliklerin fark edilmesi mümkün olmayabilir. 

Dolayısıyla, taranmış bir belgenin üzerinde eğer bariz tahribat varsa sahte olduğu anlaşılabilir; 

ancak (orijinal belge ile karşılaştırmadan) gerçek olduğunu iddia etmek mümkün değildir.  

 

SORU 17: Sahtecilik soruşturmalarında, tarandıktan sonra sayısal olarak bilgisayar ortamına 

kaydedilmiş dokümanlar ile orijinal dokuman üzerinde yapılan incelemeyi karşılaştırınız? Hangi 

dokümanda sahtecilik tespiti daha kolay tespit edilebilir? Neden? 

 

YANIT 17: Yukarıda da detaylı bir şekilde açıklandığı üzere, dijital bir belgenin gerçek olduğunun 

tespiti (belge elektronik imza gibi yöntemlerle imzalanmadığı veya orijinali ile karşılaştırılmadığı 

sürece) mümkün değildir. Orijinal belgede sahtecilik tespiti her zaman daha kolaydır.  

 

SORU 18: Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan 2014/144 sayılı davaya konu olmuş 

CD5 isimli delil CD'sinde yaratılan 273 MS Word dosyası arasında 4 tanesi, MS Word’ün ilgili 

sürümünün piyasaya sürüldüğü tarihten önce yaratıldığı görünmektedir. Bir dosya yazıldığı 

program henüz yokken nasıl yaratılmış olabilir? 

 

YANIT 18: İlgili uzman görüşünde her ne kadar 3 Adet Microsoft Word 8.0 ve 1 adet de Microsoft 

Word 9.0 dosyalarının ilk oluşturma tarihlerinin, bahsi geçen programların ilk piyasaya çıkış 



27 
 

tarihlerinden eski olduğu tespit edilmiştir şeklinde rapor verilmişse de; /Bcg/Belgelerim/ 

NECDET/GÖRÜŞME/B-LEWIS.DOC dosyası Microsoft Word 8.0 sürümü ile yaratılmıştır ve 

dosyanın ilk yaratılma tarihi ise 16 Ocak 1997’dir. Microsoft Word 8.0 sürümünün piyasa çıkış 

tarihi ise 19 Kasım 1996’dır. Dolayısıyla uzman görüşündeki ifade bu dosya için yanlıştır. Bu 

dosya Microsoft Word 8.0 sürümünün piyasaya sürülüş tarihinden yaklaşık 2 ay sonra 

yaratılmıştır.  

 

Benzer şekilde, /Bcg/Belgelerim/NECDET/GÖRÜŞME/YAALON.DOC dosyası da Microsoft 

Word 8.0 sürümü ile yaratılmıştır ve dosyanın ilk yaratılma tarihi ise 23 Kasım 1996’dır. 

Microsoft Word 8.0 sürümünün piyasa çıkış tarihi 19 Kasım 1996 olduğundan, uzman görüşündeki 

ifade bu dosya için de yanlıştır. Bu dosya Microsoft Word 8.0 sürümünün piyasaya sürülüş 

tarihinden 4 gün sonra yaratılmıştır. 

 

Ancak, aşağıdaki diğer iki dosyanın 

1. /Bcg/bornova/SERDAR ALB/HIZBULAH.DOC: 

2. /Bcg/HAYMANA/zBahceden gelenler/98 07 06 Kışla Kh.ve Kurummlarda İrtc.Faalb.Engel 

olmak için alınacak tedbirler.doc: 

 yaratılma tarihlerinin, ilgili Word sürümleri piyasaya sürülmeden önce olduğu anlaşılmaktadır. 

Bir dosya yazıldığı program henüz yokken yazılmış olamayacağından, bu dosyaların değişikliğe 

uğramış ve bütünlüklerinin bozulmuş olduğu anlaşılmaktadır. Bu Word belgeleriyle ilgili detaylı 

inceleme, “Şüpheli Word dosyalarının detaylı incelenmesi” isimli 8 nolu ekte verilmiştir.  

 

SORU 19: "HUKUKA AYKIRI DELİL" ve "DAVALININ RIZASI DIŞINDA KAYDEDİLEN 

CD'NiN DELİL DEĞERİ" başlıklarında, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 15 Şubat 2012 tarih 

2011/2-703 Esas 2012/70 sayılı verilen emsal karar ışığında kararın Ankara 5. Ağır Ceza 

Mahkemesi'nde görülmekte olan 2O14/144 sayılı dava ve davaya konu olan CD5 isimli delille 

benzerliği nedir? 

 

YANIT 19: İlgili karar Kadıköy 1. Aile Mahkemesinde görülmüş bir boşanma davasıdır. Bu 

soruya verilecek yanıt bir hukuki değerlendirme olacaktır ve bilirkişi kurulu olarak uzmanlık 

alanımız dışındadır. Dolayısıyla soruya yanıt verilmemiştir.  

 

2. Grup: CD5 içindeki dokümanlarla ilgili sorular 
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SORU 20: CD içeriğindeki MS Office Word dosyalarına ait ortak üst hiçbir ilave program 

kullanmadan MS Office yazılımının içinde bulunan Özellikler/Ayrıntılar sekmesinden ulaşılan 

Kullanıcı, oluşturulma-değiştirme zaman damgası vs. veri bilgilerini doğru ve değişmez bilgiler 

olarak kabul edebilir miyiz? Bu bilgiler nasıl etkilenebilir? Bunu önleyecek bir tedbir almak 

üzere/yazılım ve/veya donanım var mıdır? 

 

YANIT 20: YANIT 7-15 arasında verilen yanıtlarda ve ele alınan örneklerde de belirtildiği gibi, 

bu tür üst veri bilgileri (yazar bilgisi, son kaydeden bilgisi, tarih bilgileri gibi) belgenin içeriği 

gibi kolaylıkla değiştirilebilir. Microsoft Word formatı birçok elektronik belge formatında olduğu 

gibi veri bütünlüğünü sağlamak için herhangi bir güvenilir yöntem (HASH özeti, elektronik imza 

vb) içermemektedir. Dolayısıyla belgenin herhangi bir noktasında özel yazılımlarla ya da standart 

bir ikili dosya editörüyle değişiklik yapmak ya da belgeyi yapay olarak sıfırdan oluşturmak 

mümkündür. MS Word uygulamasındaki üst verilerin değiştirilmesini önleyecek bir güvenlik 

yöntemi bulunmamaktadır.  

 

SORU 21: CD içeriğine bakıldığında, dosyaların oluşturulma tarihlerine itibar edilirse yapılan 

yüklemelerin farklı dönemlerde birden fazla kez gerçekleştirildiği sonucu çıkıyor. Bu önerme 

doğru mudur? Değilse tek seferde yükleme mi yapılmıştır? Bu iki farklı ihtimalli sonuca ulaşmayı 

ayrı ayrı sağlayacak değişmez (referans) veriler var mıdır? 

 

YANIT 21: CD tek seferde yaratılmış, kapatılmış ve sonradan kayıt yapılmamıştır: Tek oturumda 

(Session1) ve tek izde (Track01). Kayıt yapılan bilgisayarın tarihini de doğru kabul edersek; CD 

içeriğindeki dizinlerin ve dizinlerin altında bulunan dosyaların zaman bilgileri incelendiğinde, 

dosyaların CD kayıt yapılmadan önce başka kaynaklardan (Bilgisayar, USB bellek, CD vb) 

toplandığı/kopyalandığı kanısına varılabilir. Bu dizin/dosyalar ise CD’ye tek seferde yüklenmiştir 

(daha sonra CD ye herhangi dizin/dosya eklenmesi yapılmamıştır).  

 

CD üzerinde yapılan incelemelerde, dizin ve dosyaların CD’ye Nero Burning Rom programıyla 

kaydedildiği belirlenmiştir; ancak bu CD’deki dosya ve dizinlerin nerede yaratıldığını kesin 

olarak söylemek mümkün değildir. Bu konuda, özellikle bir CD’deki dosyalar için değişmez 

referans veriler yoktur.  

 

SORU 22: Bir MS Office Word dosyasının ilk oluşturulduğu tarihten sonra ardıl her değişikliğinin 

sayısını gizleyerek sanki dosyada hiç değişiklik yapılmamış gibi gösterilmesi (ya da dosyanın bu 

şekilde korunmuş olması) ihtimali nedir? 
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YANIT 22: Bir MS Office Word dosyasının ilk oluşturulduğu tarihten sonra, ardıl değişikliklerin 

sayısını gizleyerek, sanki dosyada hiç değişiklik yapılmamış gibi gösterilmesi için farklı yöntemler 

mevcuttur. İlk ve en basit yöntem, ek bir yazılıma bile gereksinim duymadan doğrudan bilgisayarın 

isminin, bilgisayar kullanıcılarının isminin ve tarihinin değiştirilmesidir. Bu işlemden sonra yeni 

bir Word dosyası yaratılır ve eski dosyanın içeriği kopyalanarak yeni dosyaya yapıştırılarak yeni 

dosya kaydedilir. Bu yöntemle sadece Word dosyasının içeriği taşındığı için yeni dosyada eski 

dosyanın üst veri bilgisi bulunmaz. Yeni dosya kaydedildiği an, yeni üst veri bilgisi ile kaydedilir; 

eski dosyadan üst veri bilgisi kopyalanmaz. İkinci yöntem ise bu iş için var olan programların 

kullanılmasıdır. Bunun için internette ücretli/ücretsiz onlarca program mevcuttur. Bunlardan 

bazıları: Timestomp, AttributeMagic, Attribute Changer, TouchPro, Word Metadata Changer, 

RoboMeta, BulkFileChanger. Bu uygulamalar ile dosyaların üst verileri istenildiği gibi 

değiştirilebilirken, yapılan bu işlemlerin iz bırakmamaları da sağlanabilir.  

 

SORU 23: Bir anda yahut farklı farklı zamanlarda yükleme yapılmış olsun ya da olmasın farklı 

MS Office sürümlere ait dokümanlar sürümlerine göre kendine özgün biçimleriyle aynı anda CD 

ortamında bulunabilir mi?  

 

YANIT 23: Evet bulunabilir. Bu konuda bir engel yoktur. Hatta her türden dosya ve bu dosyaların 

farklı uygulamalar ve bu uygulamaların farklı sürümleriyle oluşturulmuş türleri bile aynı CD içine 

aynı zamanda kopyalanabilir/yazılabilir.  

 

SORU 24: Önceki (MS Office) sürüm döneminde oluşturulmuş Word ya da zengin metin belgesi 

daha yeni yükseltmeleri için sürümde açıldığı takdirde özgün eski sürümünde ne gibi değişiklik 

oluşmaktadır? Bu durum üst veri bilgileri arasında iz bırakır mı? Takip edilebilir mi? 

 

YANIT 24: Tablo 2’de Microsoft Office’e ait yayımlanan sürümler ve yayınlanma tarihleri 

verilmiştir. Microsoft Office 1995 ile 2003 arasında OLE (Object Linking and Embedding) olarak 

adlandırılan dosya formatını kullanmıştır. 2007’den sonra ise Office Open XML olarak 

adlandırılan formata geçiş yapmıştır. Her iki dosya formatı arasında farklılıklar mevcuttur. 

Microsoft 2004 yılından itibaren mahremiyeti ve hassas verilerin sızmasını engellemek için ofis 

uygulamalarına üst veriyi kaldırma özelliği getirmiştir. Office 2003/XP’de bu aracın adı Gizli 

Verileri Kaldır (Remove Hidden Data Add-in) iken, 2007’den sonraki sürümlerde ise Belgeyi 

İncele  (Inspect Document) altındadır.  
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Tablo 2. Microsoft Office sürümleri ve yayınlanma tarihleri 

Yayım tarihi Sürüm/Başlık 

30 Ağustos 1992 Office 3.0 

17 Ocak 1994 Office 4.0 

2 Haziran 1994 Office 4.3 

3 Temmuz 1994 Office for NT 4.2 

30 Ağustos 1995 Office 95 (7.0) 

30 Aralık 1996 Office 97 (8.0) 

20 Haziran 1998 Word 98 ile Güçlü Office 97 (8.5) 

27 Ocak 1999 Office 2000 (9.0) 

31 Mayıs 2001 Office XP (10.0) 

17 Ekim 2003 Office 2003 (11.0) 

30 Ocak 2007 Office 2007 (12.0) 

17 Nisan 2010 Office 2010 RTM (14.0.4763.1000) 

11 Aralık 2012 Office 2013 (15.0.4433.1506) 

22 Eylül 2015 Office 2016 (16.0) 

 

Bu bağlamda yukarıdaki soruyu yanıtlamak için Microsoft Office 97 sürümü ile bir dosya 

yaratılmış; yaratılan dosya Microsoft 2016 sürümü ile açılmadan önce üst veri bilgileri 

çıkarılmıştır. Bu şekilde, Microsoft Office 97 (Word 8.0) ile yaratılan ve iki kere açılıp düzenlenen 

belgenin üst veri bilgileri aşağıdaki şekildedir. 

 

Keywords for file ust_veri_denemesi.doc: 

language - Australian English 

creator - Test 

unknown date - 2016-01-22T14:35:00Z 

title - UST VERÄ° DENEMESÄ° 

character count - 36 

last saved by - Test 

page count - 1 

word count - 6 

creation date - 2016-01-22T14:22:00Z 

editing cycles - 2 

mimetype - application/vnd.ms-files 

created by software - Microsoft Word 8.0 

template - Normal 

line count - 1 

paragraph count - 1 

revision history - Revision #0: Author `Test' worked on 

`C:\Users\test\Desktop\ust_veri_denemesi.doc' 

 

Bu belge daha sonra Microsoft 2016 sürümü ile açılmış; kaydedilmiş ve üst veri bilgileri 

incelenmiştir. Bu durumda, üst veri bilgileri aşağıdaki gibi olmuştur.  

 

Keywords for file 2016ust_veri_denemesi.doc: 

language - Turkish 

creator - Test 
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unknown date - 2016-01-22T14:41:00Z 

title - UST VERÄ° DENEMESÄ° 

character count - 38 

last saved by - kaya 

page count - 1 

word count - 6 

creation date - 2016-01-22T14:22:00Z 

editing cycles - 3 

mimetype - application/vnd.ms-files 

created by software - Microsoft Office Word 

template - Normal.dotm 

line count - 1 

paragraph count - 1 

mimetype - application/zip 

embedded filename - [Content_Types].xml 

embedded filename - _rels/.rels 

embedded filename - theme/theme/themeManager.xml 

embedded filename - theme/theme/theme1.xml 

embedded filename - theme/theme/_rels/themeManager.xml.rels 

 

Görüldüğü gibi üst veri bilgileri değişmiş ve tamamen 2016 ofis sürümüne göre güncellenmiştir. 

Dolayısıyla, Office 97 sürümü ile yaratılan belge Office 2016 sürümü ile açılıp kaydedildiğinde 

üst veri bilgisi tamamen değişmiş ve eski üst veri bilgisinin üzerine yazılmıştır.  

 

Bu örnekten de anlaşılacağı üzere, Word dosyası geçmişinin üst veri üzerinden sağlıklı şekilde 

izlenmesi mümkün değildir. 

 

SORU 25: CD içeriğindeki MS Office Word dosyalarının incelemesinde farklı yönetim ve araçlar 

kullanılması (örneğin bir bilirkişinin A donanımını ve B yazılımını kullanılmasıyla diğer 

bilirkişinin C donanımını ve D yazılımını kullanması) ile elde edilecek sonuçlar değiştirir mi? 

YANİ İNCELEMENİN DEMETİMİ (DENETİMİN DENETİMİ) NASIL SAGLANIR? 

 

YANIT 25: Bilişim ortamlarının konu olduğu suçlarda, delillerin etkin bir şekilde ve 

değiştirilmeye olanak vermeden toplanması ve analizine ilişkin bilimsel tabanlı yöntemler ile 

standartlar enstitüleri tarafından onaylanmış Adli Analiz donanım ve yazılımlarının kullanılması 

gerekmektedir5,6. Hem delil toplama hem de bu delillerin incelenmesi bu yazılım ve donanımlar 

yapılması durumunda farklı kişilerce yapılan delil inceleme sonuçlarının, sehven yapılan hatalar 

dışında değişmemesi beklenir. Çünkü Adli Analizde dijital bir delilin nasıl toplanacağı ve bu 

delilin nasıl inceleneceği geçerliliği sınanmış yöntemler kullanılır. Delil toplama sırasında elde 

edilen delilin değiştirilmemesi için HASH değeri alınır ve delilin kopyası bu HASH değeri ile 

birlikte taraflara verilir. Delillerin içindeki tek bir harfin bile değişmesi durumunda HASH değeri 

                                                           
5 https://www.us-cert.gov/sites/default/files/publications/forensics.pdf 
6 http://www.cftt.nist.gov 
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değişir. Dolayısıyla (HASH değeri değişmediği sürece) delilin değişmediği kabul edilir. Delil 

değişmediği için de, analizlerin tekrarlanabilir olması Adli Analizin en önemli özelliklerindendir. 

Eğer değişmezliği garanti edilen bir delil üzerinde farklı kişiler tarafından yapılan adli analizler 

farklı sonuçlar çıkarıyorsa, bu analizi yapan uzmanların konuya olan hâkimiyeti ve uzmanlığı ile 

doğrudan ilişkilidir. Ayrıca, uzmanların sehven hata yapmış olmaları da mümkündür.  

 

SORU 26: Bildiğimiz kadarıyla CD - DVD gibi dijital materyalleri HARDDISK’ten farklı olarak 

bir donanımdan bağımsız olarak (örneğin grafik tabanlı olmayan bir donanımda) çalışamazlar. 

Dolayısıyla bu dijital materyalde değişiklik yapılması ya da işlem yapılması için işletim sistemi 

ve çevre birimleriyle birlikte bir arada Mac OS/Win95-97 vb işletim sisteminin çalıştırıldığı 

donanıma bağlı olarak çalıştırılması gerekir. Bu varsayım teknik olarak doğru ise soru şu: Bir CD 

veri formatında yüklendikten sonra bu dosyalar, işletim sistemi ve Office/OpenOffice gibi bir tür 

yazılımda iz bırakmamak üzere bağımsız donanımlar kullanılarak değiştirilebilir mi?  

 

YANIT 26: CD, DVD gibi cihazların çalışması için grafik tabanlı (masaüstü ortamı) bir ortama 

ihtiyaç yoktur. Bir CD komut satırından da çalıştırılabilir veya üzerinde çeşitli işlemler yapılabilir. 

Ancak bilgisayardaki herhangi bir donanımın (klavye, fare vb çevre donanımları) çalışabilmesi 

için işletim sistemi ve bu donanımlara ait sürücü yazılımlarının (device driver) bulunması 

zorunludur.  

 

Bir CD’ye veri formatında dosyalar aktarıldıktan sonra o CD üzerinde bu dosyaları 

değiştirebilmek için öncelikle bu CD’nin yeniden/üstüne yazılabilir bir formatta CD olması 

gerekmektedir. Eğer bu CD bu formatta ise yukarıdaki sorularda da belirttiğimiz gibi onlarca 

yazılım ve donanımlar kullanılarak iz bırakmadan bu dosyalar üzerinde her türlü değişiklik 

yapılabilir. CD yeniden/üstüne yazılabilir bir formatta değilse de, içeriği iz bırakmadan 

değiştirilerek yeni bir CD’ye aktarılabilir.  

 

Uluslararası toplulukta Anti Adli Bilişim (Anti Forensic) olarak adlandırılan ve içinde birçok 

teknik, uygulama, yazılım ve yöntemi barındıran bir dal mevcuttur. Anti Adli Bilişim yöntemleri 

ve araçları ile bir dosyada, işletim sisteminde, yerel ağ vb ortamlarda iz bırakmadan çeşitli 

işlemler ve değişiklikler yapılabilmektedir.  

 

SORU 27: MS Office sürümünün çalışma prensipleri işletim sisteminin farklı olması halinde 

değişiklik gösterir mi? 
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YANIT 27: MS Office yazılımın temel çalışma prensipleri işletim sistemine göre farklılık 

göstermez. Ancak bilgisayarda kurulu olan işletim sistemine bağlı olarak MS Office’in işletim 

sistemi ile iletişim/etkileşim yöntemi; işletim sisteminin yerelleştirme ayarlarına göre de dili, tarih, 

saat ve sayı formatları farklılık gösterebilir.  

 

SORU 28: "CD"nin Gen.Kur Başkanlığı envanterinde bulunan ve personele zimmetli olduğu 

sanılan İsrafil AYDIN’ın Gen.Kur Başkanlığından talep ettiği bilgi cevabi yazısıyla sabit olduğuna 

göre bu materyalin içerisine yazılan dosyaların yazdırıldığı bilgisayar teşhis edilebilir mi? 

 

YANIT 28: Sadece CD ile bu CD’nin hangi bilgisayarda yazıldığını tespit etmek mümkün değildir. 

Eğer CD’yi yaratan uygulama, bilgisayarda yazdığı CD’ler ile ilgili bir log (kayıt) dosyası 

tutuyorsa veya bu kayıtları Windows işletim sistemi sistem loglarına yazıyorsa bulunma olasılığı 

olabilir. Ancak dava dosyası CD’nin yaratıldığı Nero 7 uygulamasının böyle bir özelliği yoktur.  

Bununla birlikte, Windows işletim sisteminde bulunan farklı log dosyaları ve dosya kısa yolları 

kullanılarak o bilgisayarda herhangi bir CD yazma (CD burning) işlemi yapılıp yapılmadığı 

belirlenebilmektedir7; ancak bu bilgi, sadece belirli bir dosyanın bir CD’ye kayıt edilip 

edilmediğini (o da dosya tarihleri tutarlıysa) gösterir. Yine belirtmekte fayda var ki, bu işlem 

sadece ve sadece ilgili CD’nin ele geçirildiği bilgisayarın bilindiği durumlarda 

gerçekleştirilebilir.  

 

SORU 29: CD5/HAYMANA klasörün içeriğinde bulunan "güçlü eylem planı” adlı Word 

dosyasının yükleme tarihinden önce değişikliğe uğrayıp uğramadığı tespit edilebilir mi? 

İçeriğindeki harf vb karakterlerin kullanıcı tarafından mı yazıldığı başka bir Word dosyasından mı 

aktarıldığı teşhis eden bir yöntem var mıdır? 

 

YANIT 29: CD5\Bcg\HAYMANA klasörünün altında “güçlü eylem planı” adlı bir Word dosyası 

bulunmamaktadır; “güçlü eylem planı” isminde bir klasör ve klasörün altında da “andiÇ.doc, 

BÜLEN.DOC, BÜLENTD.DOC, BÜLENTG.DOC, eyplan.doc adlarında 5 adet dosya 

bulunmaktadır (Şekil 29).  

 

                                                           
7 http://www.dfrws.org/2007/proceedings/p92-murphey.pdf  
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Şekil 29 

 

Bu dosyaların detayları ise aşağıda verilmiştir:  

1. andiÇ.doc dosyasına ait üst veri bilgileri  

File Name                       : andiÇ.doc 

Directory                       : ./CD5/Bcg/HAYMANA/güçlü eylem planı 

File Size                       : 28 kB 

File Modification Date/Time     : 2000:09:28 19:43:32+03:00 

File Access Date/Time           : 2000:09:28 19:43:32+03:00 

File Inode Change Date/Time     : 2000:09:28 19:43:32+03:00 

File Permissions                : r-------- 

File Type                       : DOC 

MIME Type                       : application/msword 

Title                           : A N D I Ç 

Subject                         :  

Author                          : Genelkurmay 

Keywords                        :  

Comments                        :  

Template                        : Normal 

Last Modified By                : a 

Revision Number                 : 11 

Software                        : Microsoft Word 8.0 
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Total Edit Time                 : 55.0 minutes 

Last Printed                    : 1998:04:22 10:13:00 

Create Date                     : 1998:04:22 09:37:00 

Modify Date                     : 2000:09:28 18:43:00 

Pages                           : 3 

Words                           : 657 

Characters                      : 3747 

Security                        : None 

Company                         : gnkur 

Bytes                           : 15360 

Lines                           : 31 

Paragraphs                      : 7 

Char Count With Spaces          : 4601 

App Version                     : 8.3814 

Scale Crop                      : No 

Links Up To Date                : No 

Shared Doc                      : No 

Hyperlinks Changed              : No 

Title Of Parts                  : A N D I Ç 

Heading Pairs                   : Title, 1, A N D I Ç, 0 

Code Page                       : Windows Turkish 

Tag PID GUID                    : {E0F89CA0-9587-11D4-B58E-9C0F4BAE9051} 

Comp Obj User Type Len          : 23 

Comp Obj User Type              : Microsoft Word Belgesi 

revision history - Revision #0: Author `Genelkurmay' worked on 

`E:\HAYMANA\ANDIÇ.DOC' 

revision history - Revision #1: Author `isth_srv' worked on `D:\j2_isth\A-

B\ANDIÇ.DOC' 

revision history - Revision #2: Author `a' worked on `C:\çalışma2\3\g-

1\tasnifedilecek bilgiler\andiÇ.doc' 

 

Belge, bu üst veri bilgileri üzerinden değerlendirildiğinde;  

- Toplam düzenlenme süresi 55 dakika olan dosyanın “Genelkurmay”, “itsh srv” ve “a” 

isimli üç farklı kullanıcı tarafından düzenlendiği;  

- Belgenin ilk olarak 22 Nisan 1998 tarihinde yaratıldığı ve son olarak “a” isimli kullanıcı 

tarafından 28 Eylül 2010 tarihinde kaydedildiği;  

- 657 kelimeden oluşan bu belgenin 55 dakika düzenleme süresinin olduğu;  

- Belgenin yaratıldıktan 46 dakika sonra yazdırıldığı  

görülmektedir.  

 

2. BÜLEN.DOC dosyasına ait üst veri bilgileri  

File Name                       : BÜLEN.DOC 

Directory                       : ./CD5/Bcg/HAYMANA/güçlü eylem planı 

File Size                       : 106 kB 

File Modification Date/Time     : 1998:04:28 13:09:00+03:00 

File Access Date/Time           : 1998:04:28 13:09:00+03:00 

File Inode Change Date/Time     : 1998:04:28 13:09:00+03:00 

File Permissions                : r-------- 

File Type                       : DOC 

MIME Type                       : application/msword 

Comp Obj User Type Len          : 28 

Comp Obj User Type              : Microsoft Word 6.0 Document 

Template                        : C:\MSOFFICE\WINWORD\NORMAL.DOT 

Title                           : T.C. 
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Author                          : Genelkurmay 

Last Modified By                : Genelkurmay 

Create Date                     : 1998:04:27 17:07:00 

Last Printed                    : 1998:04:27 17:12:00 

Modify Date                     : 1998:04:27 17:14:00 

Words                           : 2426 

Characters                      : 15585 

Total Edit Time                 : 7.0 minutes 

Software                        : Microsoft Word 6.0 

Pages                           : 20 

Revision Number                 : 6 

Security                        : None 

 

3. BÜLENTD.DOC dosyasına ait üst veri bilgileri 

File Name                       : BÜLENTD.DOC 

Directory                       : ./CD5/Bcg/HAYMANA/güçlü eylem planı 

File Size                       : 48 kB 

File Modification Date/Time     : 1998:04:24 14:08:36+03:00 

File Access Date/Time           : 1998:04:24 14:08:36+03:00 

File Inode Change Date/Time     : 1998:04:24 14:08:36+03:00 

File Permissions                : r-------- 

File Type                       : DOC 

MIME Type                       : application/msword 

Comp Obj User Type Len          : 28 

Comp Obj User Type              : Microsoft Word 6.0 Document 

Template                        : C:\MSOFFICE\WINWORD\NORMAL.DOT 

Title                           : GÜÇLÜ EYLEM PLANI 

Author                          : GNPP 

Last Modified By                : Genelkurmay 

Create Date                     : 1998:04:22 15:17:00 

Last Printed                    : 1998:04:22 19:20:00 

Modify Date                     : 1998:04:22 19:30:00 

Words                           : 0 

Characters                      : 0 

Total Edit Time                 : 2.9 hours 

Software                        : Microsoft Word 6.0 

Pages                           : 0 

Revision Number                 : 29 

Security                        : None 

 

4. BÜLENTG.DOC dosyasına ait üst veri bilgileri 

File Name                       : BÜLENTG.DOC 

Directory                       : ./CD5/Bcg/HAYMANA/güçlü eylem planı 

File Size                       : 58 kB 

File Modification Date/Time     : 1998:10:14 19:09:30+03:00 

File Access Date/Time           : 1998:10:14 19:09:30+03:00 

File Inode Change Date/Time     : 1998:10:14 19:09:30+03:00 

File Permissions                : r-------- 

File Type                       : DOC 

MIME Type                       : application/msword 

Comp Obj User Type Len          : 23 

Comp Obj User Type              : Microsoft Word Belgesi 

Title                           : GÜÇLÜ EYLEM PLANI 

Subject                         :  

Author                          : Genelkurmay 

Keywords                        :  

Comments                        :  

Template                        : Normal.dot 

Last Modified By                : GNPP 

Revision Number                 : 11 
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Software                        : Microsoft Word for Windows 95 

Total Edit Time                 : 38.0 minutes 

Last Printed                    : 0 

Create Date                     : 1998:04:22 19:36:00 

Modify Date                     : 1998:10:14 12:09:00 

Pages                           : 15 

Words                           : 2881 

Characters                      : 16422 

Security                        : None 

Code Page                       : Windows Turkish 

Company                         : GNKUR 

Bytes                           : 57856 

Lines                           : 136 

Paragraphs                      : 32 

Scale Crop                      : No 

Links Up To Date                : No 

Heading Pairs                   : GÜÇLÜ EYLEM PLANI, 0 

 

 

5. eyplan.doc dosyasına ait üst veri bilgileri 

File Name                       : eyplan.doc 

Directory                       : ./CD5/Bcg/HAYMANA/güçlü eylem planı 

File Size                       : 61 kB 

File Modification Date/Time     : 2000:09:28 23:43:30+03:00 

File Access Date/Time           : 2000:09:28 23:43:30+03:00 

File Inode Change Date/Time     : 2000:09:28 23:43:30+03:00 

File Permissions                : r-------- 

File Type                       : DOC 

MIME Type                       : application/msword 

Title                           : GÜÇLÜ EYLEM PLANI 

Subject                         :  

Author                          : GNPP 

Keywords                        :  

Template                        : Normal 

Last Modified By                : a 

Revision Number                 : 4 

Software                        : Microsoft Word 8.0 

Total Edit Time                 : 5.0 minutes 

Last Printed                    : 1998:04:24 06:28:00 

Create Date                     : 1998:04:24 06:25:00 

Modify Date                     : 2000:09:28 18:43:00 

Pages                           : 7 

Words                           : 957 

Characters                      : 5456 

Security                        : None 

Company                         : x 

Lines                           : 45 

Paragraphs                      : 10 

Char Count With Spaces          : 6700 

App Version                     : 8.3814 

Scale Crop                      : No 

Links Up To Date                : No 

Shared Doc                      : No 

Hyperlinks Changed              : No 

Title Of Parts                  : GÜÇLÜ EYLEM PLANI 

Heading Pairs                   : Title, 1 

Code Page                       : Windows Turkish 

Tag PID GUID                    : {E0F89CA1-9587-11D4-B58E-9C0F4BAE9051} 

Comp Obj User Type Len          : 23 

Comp Obj User Type              : Microsoft Word Belgesi 

revision history - Revision #0: Author `GNPP' worked on `\\HRK-IST-

PDC\J2_ICISTH\HAYMANA\EYPLAN.DOC' 
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revision history - Revision #1: Author `a' worked on `C:\çalışma2\3\g-

1\tasnifedilecek bilgiler\eyplan.doc' 

 

YANIT 7-16‘da verilen yanıtlarda ve yapılan örneklerde de belirtildiği üzere: Herhangi bir Word 

dosyasının yükleme tarihinden önce değişikliğe uğrayıp uğramadığı tespit etmek mümkün değildir. 

Dosya üzerinde çalışıldığı görülebilir; ancak ne tür değişiklik yapıldığı bilinemez. Bu tür 

dosyaların içeriğindeki karakterlerin kullanıcı tarafından mı yazıldığını ya da başka bir Word 

dosyasından mı aktarıldığının teşhisi ve tespiti mümkün değildir; bu tespiti veya teşhisi 

yapabilecek bir yöntem de yoktur. Yine belirtmekte fayda var ki, dijital belgelerdeki üst veri 

bilgileri güvenilir kaynaklar değildirler ve farklı yöntemlerle manipüle edilebilirler. Bu 

manipülasyonu kesin olarak tespit etmek mümkün olmayabilir.  

 

SORU 30: CD5/HAYMANA klasörünün içeriğinde bulunan "HERETİK” adlı klasörün içindeki  

“bit eşlem resmi” formatındaki gövde metinlerinin içeriğinin değişikliğe uğrayıp uğramadığı tespit 

edilebilir mi? Bu format resim formatı olduğuna göre metin içeriği aynen taranmış gibi 

gösterilerek taramadan tince değiştirilmişse bunun tespiti mümkün müdür? İçeriğindeki harf vb 

karakterlerin kullanıcı tarafından mı yazıldığı başka bir Word dosyasından mı aktarıldığı teşhis 

eden bir yöntem var mıdır? 

 

YANIT 30: Bu soru, YANIT 16-17 ile YANIT 34-35’de detaylı olarak yanıtlanmıştır. Özetle, açık 

olarak yapılan hatalar olmadığı sürece bu gibi manipülasyonları tespit etmek mümkün değildir.   

 

SORU 31: CD5/HAYMANA klasörünün içeriğinde bulunan "eyplan" adlı Word dosyasının üst 

veri yolunda belirtilen ilk oluşturulma ve değişiklik tarihleri güvenilir mi? 

 

YANIT 31: Dosyaların üst verilerinin güvenilirliği konuları YANIT 7 ve YANIT 14-15’te detaylı 

olarak yanıtlanmış olup, ilgili dosyaya ait üst veri bilgileri aşağıdaki gibidir: 

 
 
/Bcg/HAYMANA/güçlü eylem planı/eyplan.doc: 

File Name                       : eyplan.doc 

Directory                       : ./CD5/Bcg/HAYMANA/güçlü eylem planı 

File Size                       : 61 kB 

File Modification Date/Time     : 2000:09:28 23:43:30+03:00 

File Access Date/Time           : 2000:09:28 23:43:30+03:00 

File Inode Change Date/Time     : 2000:09:28 23:43:30+03:00 

File Permissions                : r-------- 

File Type                       : DOC 

MIME Type                       : application/msword 

Title                           : GÜÇLÜ EYLEM PLANI 

Subject                         :  

Author                          : GNPP 
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Keywords                        :  

Template                        : Normal 

Last Modified By                : a 

Revision Number                 : 4 

Software                        : Microsoft Word 8.0 

Total Edit Time                 : 5.0 minutes 

Last Printed                    : 1998:04:24 06:28:00 

Create Date                     : 1998:04:24 06:25:00 

Modify Date                     : 2000:09:28 18:43:00 

Pages                           : 7 

Words                           : 957 

Characters                      : 5456 

Security                        : None 

Company                         : x 

Lines                           : 45 

Paragraphs                      : 10 

Char Count With Spaces          : 6700 

App Version                     : 8.3814 

Scale Crop                      : No 

Links Up To Date                : No 

Shared Doc                      : No 

Hyperlinks Changed              : No 

Title Of Parts                  : GÜÇLÜ EYLEM PLANI 

Heading Pairs                   : Title, 1 

Code Page                       : Windows Turkish 

Tag PID GUID                    : {E0F89CA1-9587-11D4-B58E-9C0F4BAE9051} 

Comp Obj User Type Len          : 23 

Comp Obj User Type              : Microsoft Word Belgesi 

revision history - Revision #0: Author `GNPP' worked on `\\HRK-IST-

PDC\J2_ICISTH\HAYMANA\EYPLAN.DOC' 

revision history - Revision #1: Author `a' worked on `C:\çalışma2\3\g-

1\tasnifedilecek bilgiler\eyplan.doc' 

 

Belge bu üst veri bilgileri üzerinden değerlendirildiğinde:  

- Toplam düzenlenme süresi 5 dakika olan dosyanın, iki farklı kullanıcı tarafından 

düzenlendiği; 

- Belgenin ilk olarak 28 Nisan 1998 tarihinde yaratıldığı ve son olarak “a” isimli kullanıcı 

tarafından 28 Eylül 2010 tarihinde kaydedildiği;  

- 957 kelimeden oluşan belgenin 5 dakika düzenleme süresi olduğu 

görülmektedir. Buna göre, 5 dakikalık bir sürede 957 kelime yazılmıştır. 10 parmak kullanan 

deneyimli bir kullanıcının dakikada 100 ile 150 kelime yazabildiği düşünülürse, 5 dakikada en 

fazla 750 kelime yazılabilir. Bu önermeden yola çıkarak bu belgenin ya bir kısmının ya da 

tamamının başka bir belgeden kopyalanıp yapıştırıldığı ve sonradan üzerinde düzenleme yapıldığı 

kanısına varılabilir; ancak bu kanıyı doğrulamanın herhangi bir yöntemi mevcut değildir.  

 

SORU 32: CD5/HAYMANA klasörünün içeriğinde bulunan 'Milli Görüş” adlı klasördeki 

Erbakan ve "mgorus" adlı word dosyasının ilk oluşturulduğu tarihteki MS Office sürümü 2003 

görünüyor. Bu veriye güvenebilir miyiz? 

 



40 
 

YANIT 32: /CD5/Bcg/HAYMANA/MİLLİ GÖRÜŞ dizini altında bulunan ERBAKAN.doc isimli 

dosyaya ait üst veri bilgileri aşağıdaki gibidir. Buradan görülebileceği gibi dosyanın formatında 

hata vardır ve bu nedenle de detaylı üst veri bilgilerine ulaşılamamıştır:  

 

File Name                       : ERBAKAN.doc 

Directory                       : ./CD5/Bcg/HAYMANA/MİLLİ GÖRÜŞ 

File Size                       : 7.0 kB 

File Modification Date/Time     : 1996:12:12 13:48:34+02:00 

File Access Date/Time           : 1996:12:12 13:48:34+02:00 

File Inode Change Date/Time     : 1996:12:12 13:48:34+02:00 

File Permissions                : r-------- 

Error                           : File format error 

 

/CD5/Bcg/HAYMANA/MİLLİ GÖRÜŞ dizini altında bulunan mgorus.doc isimli dosyaya ait üst 

veri bilgileri aşağıdaki gibidir. Dosyanın yazılım bilgisine bakıldığında Microsoft Word 6.0 

olduğu görülmektedir. Microsoft Word 6.0 3 Temmuz 1994 yılında piyasaya Office for NT 4.2 (6.0) 

ismi ile sürülmüştür. Dolayısıyla “mgorus.doc” isimli MS Office sürümü 2003 değildir.  

 

File Name                       : mgorus.doc 

Directory                       : ./CD5/Bcg/HAYMANA/MİLLİ GÖRÜŞ 

File Size                       : 40 kB 

File Modification Date/Time     : 1998:02:22 10:32:26+02:00 

File Access Date/Time           : 1998:02:22 10:32:26+02:00 

File Inode Change Date/Time     : 1998:02:22 10:32:26+02:00 

File Permissions                : r-------- 

File Type                       : DOC 

MIME Type                       : application/msword 

Comp Obj User Type Len          : 28 

Comp Obj User Type              : Microsoft Word 6.0 Document 

Template                        : D:\HAYMANA\NORMAL.DOT 

Title                           : .. 

Author                          : GNPP 

Last Modified By                : GNPP 

Create Date                     : 1997:06:19 13:57:00 

Last Printed                    : 1997:06:20 09:36:00 

Modify Date                     : 1998:02:20 10:51:00 

Words                           : 3200 

Characters                      : 23042 

Total Edit Time                 : 3.2 hours 

Software                        : Microsoft Word 6.0 

Pages                           : 14 

Revision Number                 : 64 

Security                        : None 

 

SORU 33: CD5/bcg/Cankaya klasörünün içeriğinde bulunan 'SİYASAL İSLAM_2” adlı word 

dosyasının büyüklüğü ve detaylı bilgiler içermesi MY 75 1A KYUY (Askeri yazışmalara dair 

müşterek yönerge) ye aykırı olduğu anlaşılmaktadır. Bu dosyanın yazılmak yerine başka bir gövde 

metinden alıntılanması ihtimali var mıdır? 
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YANIT 33: CD5/bcg/Cankaya dizini altında bulunan “SİYASAL İSLAM_2.doc” isimli Word 

dosyasına ait üst veri bilgileri aşağıdaki gibidir. Buna göre dosya 10 Ekim 1997 tarihinde saat 

12:40:00 da yaratılmış ve 1464 kelimeden oluşmaktadır. Toplam düzenlenme süresi ise 28 

dakikadır. Dosya isimleri “GNPP” ve “a” olan 2 farklı yazar (kullanıcı) tarafından 10 kez 

düzenlenmiştir. Daha önce BASIN41.DOC ve BASIN40.DOC dosya isimleriyle kaydedildiği 

görülmektedir. Herhangi bir Word dosyasının içeriği başka dosyalardan kopyalanarak ya da 

tamamen yazılarak üretilebilir; ancak bunu tespit etmek mümkün değildir. 

 

File Name                       : SİYASAL İSLAM_2.doc 

Directory                       : ./CD5/Bcg/Cankaya 

File Size                       : 40 kB 

File Modification Date/Time     : 2000:10:03 19:40:52+03:00 

File Access Date/Time           : 2000:10:03 19:40:52+03:00 

File Inode Change Date/Time     : 2000:10:03 19:40:52+03:00 

File Permissions                : r-------- 

File Type                       : DOC 

MIME Type                       : application/msword 

Title                           : SİYASAL İSLAM YANLILARI VE ONLARI 

DESTEKLEYEN KESİMİN YAZILI VE GÖRSEL BASIN YOLUYLA T.S.K.’Nİ YIPRATMAYA 

YÖNELİK FAALİYETLERİ 

Subject                         :  

Author                          : GNPP 

Keywords                        :  

Template                        : Normal 

Last Modified By                : a 

Revision Number                 : 6 

Software                        : Microsoft Word 8.0 

Total Edit Time                 : 28.0 minutes 

Last Printed                    : 1997:10:15 08:48:00 

Create Date                     : 1997:10:14 12:40:00 

Modify Date                     : 2000:10:03 14:40:00 

Pages                           : 1 

Words                           : 1464 

Characters                      : 8345 

Security                        : None 

Company                         : x 

Lines                           : 69 

Paragraphs                      : 16 

Char Count With Spaces          : 10248 

App Version                     : 8.3814 

Scale Crop                      : No 

Links Up To Date                : No 

Shared Doc                      : No 

Hyperlinks Changed              : No 

Title Of Parts                  : SİYASAL İSLAM YANLILARI VE ONLARI 

DESTEKLEYEN KESİMİN YAZILI VE GÖRSEL BASIN YOLUYLA T.S.K.’Nİ YIPRATMAYA 

YÖNELİK FAALİYETLERİ 

Heading Pairs                   : Title, 1 

Code Page                       : Windows Turkish 

Tag PID GUID                    : {51CBCB80-9954-11D4-B58E-CB09B49D6A50} 

Comp Obj User Type Len          : 23 

Comp Obj User Type              : Microsoft Word Belgesi 

revision history - Revision #0: Author `GNPP' worked on 

`D:\CANKAYA\BASIN41.DOC' 

revision history - Revision #1: Author `GNPP' worked on 

`D:\CANKAYA\BASIN41.DOC' 
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revision history - Revision #2: Author `GNPP' worked on 

`D:\CANKAYA\BASIN41.DOC' 

revision history - Revision #3: Author `GNPP' worked on 

`D:\CANKAYA\BASIN41.DOC' 

revision history - Revision #4: Author `GNPP' worked on 

`D:\CANKAYA\BASIN41.DOC' 

revision history - Revision #5: Author `GNPP' worked on 

`D:\CANKAYA\BASIN40.DOC' 

revision history - Revision #6: Author `GNPP' worked on 

`D:\CANKAYA\BASIN40.DOC' 

revision history - Revision #7: Author `GNPP' worked on 

`D:\CANKAYA\BASIN40.DOC' 

revision history - Revision #8: Author `GNPP' worked on 

`D:\CANKAYA\BASIN40.DOC' 

revision history - Revision #9: Author `a' worked on 

`C:\DEGERLENDIRILECEK\mgk\basin40.doc' 

 

SORU 34: "BÇG/Arşiv/Batı Eylem Planı" klasörünün içeriğinde bulunan “1-20” adlı JPEG 

dosyalarının yükleme tarihinden önce değişikliğe uğrayıp uğramadığı tespit edilebilir mi? Dosya 

içeriğindeki gövde metin özgün biçimde mi? tespit edilebilir mi? 

 

YANIT 34: “BÇG/Arşiv/Batı Eylem Planı” dizini altındaki JPG dosyaları incelendiğinde 

15.05.2007 tarihinde 13:18:06 ile 13:35:12 saatleri arasında yaratıldığı/CD ye yazıldığı 

görülmüştür. Özetlemek gerekirse; ilgili JPG dosyalarının zaman bilgilerine bakıldığında arka 

arkaya tarandığı ortadadır. Tarama işlemi ile dijital hale getirilen bu tür belgelerin kalitesi düşer. 

Tarama işlemi sırasında orijinal belge farklı dosya formatlarında kaydedilebilir (doc, pdf, jpg, 

bmp, png gibi). Belge dijital hale getirildiği için üzerinde her türlü oynama, değiştirme, 

manipulasyon vb. işlemler yapılabilir.  

 

Bu konu, YANIT 15-16’da da açıklanmıştır. Ek bir örnek vermek gerekirse; belge OCR (Optical 

Character Reader, Optik Karakter Tanıma/Okuma8) işleminden geçirilerek “Microsoft Office 

.doc” formatında kaydedildikten sonra üzerinde oynama yapılıp sonra tekrar JPG formatında 

kaydedilebilir. Dolayısıyla taranmış belgeler metin ise bu tür belgelerde daha kolay 

manipülasyonlar yapılabilir ve bu manipülasyonlar daha kolay gizlenebilir.  

 

SORU 35: "BÇG/Arşiv/Batı Çalışma Grubu İrticai Durum Tespiti” klasörünün içeriğinde bulunan 

"1-8" adlı JPG dosyalarının ilk ve özgün yükleme tarihindeki dosya özelliklerine özgün halinde 

uzaklaştırılarak içeriği değiştirilip değiştirilmediği bu dosya MS Word vb  .doc dosyası 

olmadığından tespit edilebilir mi? 

                                                           
8 Bilgisayar ortamında bulunmayan yazılı dokümanların özel tarayıcılar veya normal olarak taranmış 

görüntülerinin FineReader ve OmniPage gibi bazı özel programlar aracılığıyla, düzenlenebilecek sayısal 

yapıda bilgisayar ortamına aktarılmasıdır.  



43 
 

 

YANIT 35: YANIT 34’te yanıtlanmıştır. Ayrıca, bu tür dosyaların neden güvenilir olmadığını 

kanıtlamak için tarafımızca bir test yapılmıştır: Yukarıdaki JPG görüntü dosyalarından bir tanesi 

Acrobat XI Pro uygulaması ile ilk olarak JPG görüntü formatından pdf belge formatına 

dönüştürülmüştür. Daha sonra pdf formatındaki bu belge yine Acrobat XI Pro uygulaması ile 

açılarak Microsoft Word 2007 2003 yani .doc formatına dönüştürülmüştür. Dosya bu haliyle 

Microsoft Word 2007 uygulaması ile açıldıktan sonra metin aralarına ekler yapılmış ve 

kaydedilmiştir. Daha sonra pdf ve ve en sonunda JPG haline getirilmiştir. Dolayısıyla JPG 

halindeki dosya bu işlemlere değiştirilmiş ve değişiklik izleri de ortadan kaldırılabilmiştir.  

 

SORU 36: "BÇG/Arşiv/Batı Hareket Konsepti” klasörünün içeriğinde bulunan”1-12” adlı JPEG 

dosyalarının yükleme tarihinden önce değişikliğe uğrayıp uğramadığı tespit edilebilir mi? Dosya 

içeriğindeki gövde metin özgün biçimde mi?  

 

YANIT 36: Bu soru YANIT 34’te yanıtlanmıştır.  

 

2.3. DİĞER SORULAR 

 

İncelenen ve değerlendirmesi yapılan konulara ilişkin olarak gündeme gelen veya irdelenmelerinin 

yerinde olacağı düşünülen diğer sorular ile yanıtları aşağıda verilmektedir:  

 

SORU 37: Müşteki Tamer Tatar’ın, kendisine gönderilmiş olan CD5’i İstanbul’a götürerek, 

tutanak ile C.Başsavcılığına verdiği anlaşılıyor. Orada CD5’in adli imajı alınabilir miydi? Bu 

teknik olarak mümkün müdür?  

 

YANIT 37: Savcılık tarafından CD’nin imajı hemen alınabilirdi. Adliyelerin, Polisin ve 

Jandarmanın, adli bilişim uzmanları ve imaj almak için kullanan lisanslı donanım ve 

yazılımlarının olduğu bilinmektedir.  

 

SORU 38: Yazılmış olan bir CD’nin imajı alınabilir mi? Orada imajı alınsaydı sahtecilik yapılmış 

olma şüphesi kalır mıydı? Bu CD, yazılabilir bir CD mi? 

 

YANIT 38: CD’nin teslimi sırasında hemen imajı alınıp, HASH değerleriyle birlikte birer kopyası 

kayıt altına alınsa ve taraflara verilseydi, en azından teslim sonrasında CD içeriğinin 

değişmediğinin tespiti yapılabilirdi. CD’nin tekrar yazılamaz olması, söz konusu CD’nin yerine 



44 
 

geçmek üzere (kısmen değiştirilmiş) benzerinin yaratılamayacak olması anlamına gelmez. CD’nin 

başka bir CD ile değiştirilip değiştirilmediğinin tespiti yapılamaz. Her ne kadar CD’nin üzerinde 

Genelkurmay Başkanlığının başlıklı baskısı olsa da; bu baskının aynısı yapılıp, CD’ye kapak 

olarak basılabilir. Dolayısıyla CD içindeki dosyalar bir bilgisayara kopyalanıp burada içeriği 

değiştirilip veya içerik eklemeleri yapılıp veya bütünüyle yeni dosyalar eklenip tamamen 

değiştirildikten sonra yeni bir CD’ye kopyalanabilir ve daha sonra, uygun araçlar kullanılarak9 

Genel Kurmay başlıklı CD baskısı yapılabilir. Dolayısıyla bu yeni yaratılan CD, teslim edilen 

CD’ye benzer görünmesine karşın; teslim edilen CD’den farklı bir içeriği sahip olabilir.  

 

Bununla birlikte, teslim aşamasında imajı alınsaydı bile, CD ile içeriğinin kaynağının belirsiz 

olması durumu ve teslim öncesinde herhangi bir sahtecilik yapılıp yapılmadığı şüphesi sürüyor 

olurdu. 

 

SORU 39: İmaj programlarından hangileri güvenilir olarak kabul görür? Neden? Güvenilir olma 

kıstası nedir?  

 

YANIT 39: Adli bilişimde çeşitli imaj alma ve inceleme yazılımları ve donanımları bulunmaktadır 

10. Bu yazılım ve donanımlar belli standartları sağlamak zorundadırlar. Bu standartlardan en 

önemlisi yazma koruma özellikleridir. Yazma koruma özelliği olan yazılım ya da donanım, imaj 

alma işlemi sırasında imajı alınan sabit diskin, USB belleğin veya CD’nin verilerin orijinalliğini 

korurken, araya herhangi bir veri veya dosya eklenmesini de engeller. Bunun dışında bir imaj 

dosyası incelenirken de imajın bir bilgisayara takıldığında veri bütünlüğünün bozulmaması için 

yazma korumalı olarak bağlanması (mount edilmesi) gerekmektedir. Adli yazılım veya işletim 

sistemleri bu özellikleriyle imaj dosyasının veri bütünlüğünü bozulmadığını garanti ederler.  

  

SORU 40: CD5’te Calibri fontuyla yazılmış bir doküman var mı?  

 

YANIT 40: CD5’in içindeki dokümanların tümünde Calibri fontu aranmış; ancak bulunamamıştır. 

Arama işlemi FTK Imager uygulamasında anahtar kelime bazında yapılmıştır. Calibri fontu 

olması halinde aşağıdaki gibi bir arama sonucuna ulaşılacaktı; ancak ulaşılamadığından, CD5’te 

bu fontla yazılmış bir doküman bulunmadığı anlaşılmıştır (Şekil 30).  

 

                                                           
9 http://www.acoustica.com/cd-label-maker  
10 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_digital_forensics_tools 
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Şekil 30 

 

SORU 41: CD5’te yer alan dosyalardan bazılarının gerçek belgelerin kopyaları oldukları ve 

gerçeği yansıttıkları görülmektedir. Örneğin; dosya eki 38 nolu klasörle ilgili olarak CD’de 

bulunan 6 dokümandan 5 tanesinin Genelkurmay’a ait olduğu anlaşılıyor. Bu durum, CD5’teki 

diğer dokümanların gerçekliği konusunda da kanıt oluşturmaz mı?  

 

YANIT 41: Bilgisayar ortamlarında bulunan dosyalardan her biri ayrı şekilde 

değerlendirilmelidir. Başka kaynaklar yardımı ile içlerinden bir kısmının gerçekliğinin 

kanıtlanmış olması, diğerlerinin gerçekliği hakkında bilimsel kesin kanıt oluşturamaz. Kaldı ki, 

aynı klasör muhteviyatında bahsi geçen 6 dosyadan birinin Genelkurmay’a ait olmadığı bilgisi de 

yer almaktadır.  

 

SORU 42: Farklı markalara ve donanıma sahip üç farklı bilgisayarda aynı doküman yaratılırsa bu 

dokümanların üst verileri nasıl olur? Aynı MS Word sürümü ile yaratılırsa ne olur? Farklı MS 

Word sürümleriyle yaratılırsa ne olur? 

 

YANIT 42: Bu işlem için hem donanım hem de marka model olarak 3 farklı bilgisayarda 3 farklı 

MS Office sürümü ile 3 farklı Word belgesi yaratılmıştır. Bu belgelerin üst verilerine ait bilgiler 

aşağıda verilmiştir.  

 

Tablo 3. Üç farklı Word sürümü ile belge yaratma deneyi sonuçları  
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Üst Veri Bilgileri Toshiba PC üzerinde MS 

Word 2010 kullanıldığında 

MSI PC üzerinde 

OFFICE 2016 

kullanıldığında 

Sanal bilgisayarda 

OFFICE 97 

kullanıldığında 

ExifTool Version 

Number 

9.74 9.46 9.46 

File Name Ofice2010_TOSHIBA.docx OEM_OFIS_2016.docx Ofis97Sanal.doc 

Directory . . . 

File Size 183 kB 11 kB 19 kB 

File Modification 

Date/Time 

2016:01:27 16:52:45+02:00 2016:01:28 14:17:54+02:00 2016:01:28 14:34:27+02:00 

File Access Date/Time 2016:01:27 16:58:34+02:00 2016:01:28 14:17:54+02:00 2016:01:28 14:34:43+02:00 

File Inode Change 

Date/Time 

2016:01:27 16:52:45+02:00 2016:01:28 14:18:52+02:00 2016:01:28 14:35:09+02:00 

File Permissions rw------- rw-r--r-- rw-r--r-- 

File Type DOCX DOCX DOC 

Title   Microsoft Ofis Word 97 

Author   Test 

Zip Required Version 20 20  

Zip Bit Flag 0x0006 0x0006  

Zip Compression Deflated Deflated  

Zip Modify Date 1980:01:01 00:00:00 1980:01:01 00:00:00  

Zip CRC 0x575086ac 0x6cd2a4df  

Zip Compressed Size 398 346  

Zip Uncompressed Size 1472 1312  

Zip File Name [Content_Types].xml [Content_Types].xml  

Creator zulu kaya  

Last Modified By zulu kaya Test 

Revision Number 1 2 1 

Create Date 2016:01:27 14:48:00Z 2016:01:28 12:16:00Z 2016:01:28 12:32:00 

Modify Date 2016:01:27 14:52:00Z 2016:01:28 12:17:00Z 2016:01:28 12:34:00 

Template Normal.dotm Normal.dotm Normal 

Total Edit Time 4 minutes 1 minute 2.0 minutes 

Pages 1 1 1 

Words 15 18 27 

Characters 88 103 157 
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Yukarıdaki tablodan da görülebileceği üzere; dokümanlar, (farklı donanımlara sahip) 3 farklı 

bilgisayarda, 3 farklı MS Word sürümü (MS Word 97, MS Word 2010 ve MS Word 2016) 

kullanılarak yaratılmış ve bu dosyaların üst verilerine bakılmıştır. MS Word 2010 ve MS Word 

2016 sürümlerinde üst veri başlık bilgileri aynı iken; tabloda görüldüğü üzere, (Tag PID GUID, 

Comp Obj User Type, Software gibi) bazı tip bilgiler MS Word 97’de farklıdır. Bu da sürüm 

farklılıklarından meydana gelmektedir. Bunun dışında, farklı bilgisayarlarda yaratıldıkları için 
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kullanıcı (author=yazar), yaratılma ve değiştirilme tarihleri, ofis sürüm bilgileri, toplam 

düzenleme süreleri, paragraf, kelime ve satır sayıları da farklılık göstermektedir.  

 

3. SONUÇ 

Yukarıda detayları sunulmuş olan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde aşağıdaki sonuçlara 

ulaşılmıştır:   

 

1. İncelenen CD’de çok sayıda JPG sıkıştırılmış görüntü dosyası, Microsoft Office Word 

dosyası, Sıkıştırılmamış BMP görüntü dosyası, Microsoft Office PowerPoint dosyası ve 

Microsoft Office Excel dosyası bulunmaktadır. 

 

2. Word gibi Ofis programları ile yaratılmış olan dijital dosyalar, bilgisayar kullanıcıları 

tarafından istenildiği zaman değiştirilebilirler. Böylesi bir dosya içeriğinin ilk halini 

koruyup korumadığı veya sonradan değiştirilip değiştirilmediği (yalnızca ilgili dosya 

incelenerek) kesin olarak söylenemez.  

 

3. Bir belgenin taranıp bilgisayara görüntü formatında sayısal olarak kayıt edilmesinden 

sonra, ilgili görüntü dosyasının üzerinde değişiklik yapılmamış olduğunu (orijinal belge ile 

karşılaştırmadan) kanıtlamak mümkün değildir.  

 

4. Dijital belgelerin kimin tarafından oluşturulduğunu veya değiştirildiğini kesin olarak tespit 

etmek mümkün değildir. Office programlarının dosyalara eklediği “yazar”, “son 

kaydeden” gibi üst veri alanlarının ve işletim sisteminin dosyalar üzerinde tuttuğu 

“kullanıcı” üst veri bilgisinin kolayca ve iz bırakmadan değiştirilebilmesinden dolayı, 

dijital bir belgenin kim tarafından oluşturulduğunun veya değiştirildiğinin kesin tespiti 

yapılamaz.  

 

5. Benzer şekilde, sayısal ortamdaki dosyaların oluşturma ve değiştirme tarih-saat bilgileri, 

tek başlarına mutlak doğru bilgi olarak kabul edilemezler. 

 

6. Bu nedenlerle, CD5’te bulunan dosyaların kim tarafından ve ne zaman oluşturulmuş veya 

değiştirilmiş olduğunu, yalnızca CD5’in dijital içeriğini inceleyerek kesin olarak söylemek 

mümkün değildir.  
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7. CD5’te bulunan iki dosyanın yaratılma tarihlerinin, ilgili Word sürümleri piyasaya 

sürülmeden önce olduğu anlaşılmaktadır. Bir dosya yazıldığı program henüz piyasada 

yokken yazılmış olamayacağından, bu dosyaların çeşitli yöntemler ile değişikliğe uğramış 

ve bütünlüklerinin bozulmuş olduğu sabittir. Basılı veya yazılı orijinalleri bulunanlar hariç 

olmak üzere, CD5’te bulunan diğer dosyaların bütünlükleri de şüpheli durumdadır.  

 

8. Dijital verilere ilişkin delillerin kaynağından elde edilmesi sırasında imajı ve HASH değeri 

alınarak, sonrasındaki süreçte bütünlüğünün bozulmamış olduğu garanti altına alınmalıdır. 

İnceleme konusu CD5’in ve içerdiği dosyaların kaynağı, kim tarafından oluşturulduğu 

veya değiştirilip değiştirilmediği bilinemediği gibi; ilk elde edilme aşamasında imajı ve 

HASH değeri alınmadığından ve birer kopyası taraflara verilmediğinden, sonradan 

değiştirilmediğinin doğrulanması da mümkün değildir.  

 

9. Sonuç olarak; CD5’in adli bilişim tekniği açısından CMK134’e uygun olarak elde 

edilmemiş olduğu; genel bütünlüğünün şüpheli, içindeki iki dokümanın bütünlüklerinin 

bozulmuş olduğunun ise sabit olduğu; bu nedenlerle de, adli bilişim açısından güvenilir 

olmadığından delil niteliğinin bulunmadığı değerlendirilmektedir.  

 

Sayın Mahkemenin takdirlerine saygı ile sunulur. 01.04.2016 

 

Bilirkişi Heyeti (Soyadı sırası ile):  
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Bilgisayar Müh. Bölümü, 

ODTÜ 
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Bilgisayar Müh. Bölümü, 

ODTÜ 

 

Öğr. Gör. Dr. Cevat Şener, 

Bilgisayar Müh. Bölümü, 

ODTÜ 
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EKLER: 

EK 1: 5 nolu CD’de bulunan DOC formatındaki belgelere ait üst veri bilgileri.  

EK 2: 5 nolu CD’de bulunan PPT formatındaki belgelere ait üst veri bilgileri. 

EK 3: 5 nolu CD’de bulunan XLS formatındaki belgelere ait üst veri bilgileri.  

EK4: 5 nolu CD’de bulunan JPG formatındaki belgelere ait üst veri bilgileri. 

EK 5: 5 nolu CD’de bulunan BMP formatındaki belgelere ait üst veri bilgileri. 

EK 6: 5 nolu CD’de bulunan tüm klasörler ve dosyaların isim ve dosa yolu listesi  

EK 7: 5 nolu CD’de bulunan tüm dosyalara ait MD5 ve SHA1 hash değerleri.  

EK 8: Şüpheli Word dosyalarının detaylı incelenmesi.  

 

EKLER için 6 adet kopya CD yazılmıştır. Her bir CD ye ait MD5 ve SHA1 HASH değerleri 

aşağıda sırasıyla verilmiştir.   

 

CD-1 

SHA1  /dev/cdrom  

2a384cc886ea33f21a0eb0a033198814921cea64  /dev/cdrom 

MD5 /dev/cdrom  

1e8a2503d413aa5056d476ba5ea69b59  /dev/cdrom 

 

CD-2 

SHA1  /dev/cdrom  

a4ee90e97ff7e2ff36f96cec14cabc3de9477625  /dev/cdrom 

MD5 /dev/cdrom  

c24c2f43cda0b163295f95d188358352  /dev/cdrom 

 

CD-3 

SHA1  /dev/cdrom  

a4ee90e97ff7e2ff36f96cec14cabc3de9477625  /dev/cdrom 

MD5 /dev/cdrom  

c24c2f43cda0b163295f95d188358352  /dev/cdrom 

 

CD-4 

SHA1  /dev/cdrom 

a4ee90e97ff7e2ff36f96cec14cabc3de9477625  /dev/cdrom 
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MD5 /dev/cdrom 

c24c2f43cda0b163295f95d188358352  /dev/cdrom 

 

CD-5 

SHA1  /dev/cdrom 

9a74e6df263c2eb24bc2cf5aae38bc3aed43c781  /dev/cdrom 

MD5 /dev/cdrom 

8e2084839c6aa56f3106e4b09e113cd5  /dev/cdrom 

 

CD-6 

SHA1  /dev/cdrom 

9a74e6df263c2eb24bc2cf5aae38bc3aed43c781  /dev/cdrom 

MD5 /dev/cdrom 

8e2084839c6aa56f3106e4b09e113cd5  /dev/cdrom 


