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Teknik Rapor 

Hakan Buyuk vekilleri A vukat Celal Ulgen ve A vukat Huseyin Ersoz tarafmdan, ekli 
belgeler ile beraber incelenmesini talep ettigi hususlar konusunda Bilgisayar MUhendisligi 
BolUmu'nden bir akademisyen seryilmesi ve talep ekinde yer alan sorular dogrultusunda bir 
teknik rapor hazulanmasl Muhendislik Fakultesi Dekanhgl'ndan 11.11.2011 tarihinde talep 
edilmi~tir. MUhendislik Fakultesi Dekanhgl ve Bilgisayar MUhendisligi Boltim Ba~kanhgl 
tarafmdan bu amaryla gorevlendirilen Prof. Dr. Mehmet Ufuk <;aglayan tarafmdan hazulanan 
cevaplar, sorulan sorularla beraber bu Teknik Rapor'dadu. 

Talep yazlsl ekinde bir Flash Disk'de sunulan belgeler arasmdan sorulan sorulan cevaplamak 
iryin kullamlan belgeler cevaplarda belirtilmi~tir. 

incelenmesi talep edilen hususlarla ilgili olarak taraflmdan hazulanan cevaplar, sorularla 
beraber a~agldadu. 

Soru 1: 
KullamcIlarm goremedigi, ozel yazIhmiarla bulunan, dijital dosya tizerindeki 
olu~turma, degi~tirme, yazar bilgisi vb ust veriler anlamma gelen metadata bilgileri, 
bir dijital dokuman iryin degi~tirilemez bilgiler mi iryermektedir? Uzerinde bilinryli 
olarak veri rylkarma, degi~tirme vb i~lemleri yapIlmadlgl surece bu bilgilerin 
kendiliklerinden degi~meleri mumkUn mUdur? TUrkiye ile saat farkhhgl olan bir 
Ulkeye gitmeniz, ryolde veya kutuplarda bulunmanlz, degerlere bugu.n veya 10 yll 
soma bakmaniz metadata bilgilerini herhangi bir degi~iklige ugratIr ml? 

Cevap 1: 
KullanlcIlann goremedigi, ozel yazlhmlarla bulunan, dijital dosya Uzerindeki 
olu~turma, degi~tirme, yazar bilgisi vb ust veriler anlamma gelen metadata bilgileri, 
dijital doktiman CD-ROM, DVD-ROM gibi sadece okunabilen bir ortamda 
depoianmadigi sfuece, dijital dokUman iryin degi~tirilemez bilgiler iryermez. Dijital 
dokUman hard disk, flash bellek vb yazilabilen bir ortamda depolanml~sa, meta data 
bilgilerinin dijital dokumamn neresinde yer aldlgml ve formatml bilen uzman bir ki~i, 
editOr olarak da adlandmlabilecek ozel bir yazlhm kullanarak, meta data bilgilerinden 
istedigini istedigi bir ~ekilde degi~tirebilir. 

Uzerinde bilinryli olarak veri rylkarma, degi~tirme vb i~lemleri yapIlmadIgl sUrece bu 
bilgilerin kendiliklerinden anlamh bir ~ekilde degi~meleri mumkUn degildir. Ancak 
ryevre ~artlan, medya materyalinde bozulmalar oimasl gibi sebeplerle bu bilgiler 
bozulabilir ve okunamaz hale gelebilir. 

Turkiye ile saat farkhhgi olan bir Ulkeye gidilmesi, ryolde veya kutuplarda 
bulunulmasl, degerlere bugUn veya 10 yll soma bakIlmasl metadata bilgilerini normal 
olarak herhangi bir degi~iklige ugratmaz. Mesela, resim iryeren .jpg, .gif vb uzantIh 
dosyalarda boyle durumlarda metadata bilgilerinde her hangi bir degi~iklik oimaz. 
Metin, ryizim, tablo vb bilgileri iryeren .doc, .docx, .xIs, .xlsx, .ppt, .pptx vb uzantIh 
dijital dosyalann metadata bilgileri arasmda dijital dosyaya en son eri~im tarih ve 
zamam, yani dosyamn en son okunma tarih ve zamam, da olabilir, bu durumda meta 
datanm sadece eri~im zaman ve tarihi bilgilerinde bir degi~ikli~,.91ac..~~~ diger meta 
data bilgilerinde ise her hangi bir degi~iklik olmayacaktIr. ,J';~ -:'>=e {"';"" " 
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Soru 2: 
Farkh klasorlerdeki Hash Degerleri aym olan "jpg" uzantlh iki dijital dokiimanm 
metadata bilgileri degi~ik ise, bu durum ne anlama gelmektedir? Aksi 
dii~iiniildiigiinde yani metadata bilgileri aym ancak Hash Degerleri farkh iki dijital 
dokiiman soz konusu ise bu durum ne ifade etmektedir? Bu hususlann delil biitiinliigii 
ve saghgl noktasmdaki etkileri nedir? 

Cevap 2: 
Farkh klasorlerdeki hash degerleri aym olan "jpg" uzantlh iki dijital dokiimanm 
metadata bilgileri degi~ik olamaz 9iinkii hash degeri "jpg" uzantlh dijital dokiimanm, 
metadata bilgileri dahil tiimii dikkate almarak hesaplamr. 

Hash degerleri aym olan "jpg" uzantlh iki dijital dokiimanm metadata bilgileri 
degi~ik, yani birbirinden farkh ise, bu durum iki dokiimandan birinin metadata 
bilgilerinde dosya hash degeri hesaplamldlktan degi~iklik oldugu anlamma 
gelmektedir. Dokiiman metadata bilgilerinde degi~iklik medya hatalanndan 
kaynaklandlysa metadata bilgisi genelde pek anlamh olarak degi~mi~ olmayacaktlr. 
Dokiiman metadata bilgilerinde degi~iklik, Cevap l' de anlatIldlgl gibi, metadata 
bilgileri arasmda dijital dosyaya en son eri~im tarih ve zamam varsa, dosya kazara ya 
da bilin9li olarak okundugunda olu~abilecegi gibi, konusunda uzman bir ki~i 

tarafmdan da yapllml~ olabilir. 

Metadata bilgileri aym ancak hash degerleri farkh iki dijital dokiiman soz konusu ise, 
bu durum dijital dokiimanlarm birinde, metadata bilgileri hari9, dokiimanm 
govdesinde degi~iklik oldugu anlamma gelmektedir. Ornegin, dijital dokiimanda bir 
metin varsa, dokiimanm govdesini olu~turan metinde, dijital dokiimanda bir resim 
varsa, dokiimanm govdesini olu~turan resimde degi~iklik olmu~tur. 

Yukanda anlatllan her iki durumda da, soz konusu dijital dokiimanlann delil 
biitiinliigii ve saghgmm artlk kaybolmu~ oldugu varsaydmahdlr. 

Soru 3: 
Aym dijital medya i9in farkh tarihlerde yapIlan incelemeler neticesinde olu~turulan 
Raporlardaki Hash Degeri, Olu~turma Tarihi, Son Kaydetme Tarihi, Yazar vb 
bilgilerdeki farkhhklan delil biitiinliigii ve saghgl noktasmda degerlendiriniz? 

Cevap 3: 
Aym dijital medya i9in farkh tarihlerde yapllan incelemeler neticesinde olu~turulan 
raporlardaki Hash Degeri, Olu~turma Tarihi, Son Kaydetme Tarihi, Yazar vb bilgiler, 
inceleme dijital medyada her hangi bir degi~iklik olmayacak bir ~ekilde yapddlgl 
takdirde aym olmahdlr. 

incelemenin her zaman, dijital medyada her hangi bir degi~iklik olmayacak bir ~ekilde 
yapIlmasl gerekir. Mesela, dijital medyamn orijinalini bozmadan bir kopyasl almarak 
kopya iizerinde inceleme yapllabilir. Dijital medyamn dogrudan orijinali iizerinde, 
medyamn orijinalini bozmadan, inceleme yapIlabilmesi de teknik olarak miimkiindiir. 

Aym dijital medya i9in farkh tarihlerde yapIlan incelemeler .. .pet~c{:sin olu~turulan 
raporlardaki Hash Degeri, Olu~turma Tarihi, Son Ka~debue rtarp i, Yazar vb 
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bilgilerin her hangi birinde farkhhklar varsa, bu durum dijital medya i~eriginde 
degi~iklik oldugu anlamma gelmektedir. Burada, incelenen dijital medyamn Hash 
Degeri, Olu~turma Tarihi, Son Kaydetme Tarihi, Yazar vb bilgilerinin yarpltIlmadan, 
degi~tirilmeden diiriist bir ~ekilde raporlara aktanldlgl ve raporlara yazllml~ oldugu 
varsayllmaktadu. 

Aym dijital medya iyin farkh tarihlerde yapllan incelemeler neticesinde olu~turulan 
raporlardaki Hash Degeri, Olu~turma Tarihi, Son Kaydetme Tarihi, Yazar vb 
bilgilerin her hangi birinde farkllhklar varsa, bu durum dijital medya i~eriginde 
degi~iklik oldugu anlamma geleceginden, dijital medyamn delil biitiinliigii ve 
saghgl artlk kaybolmu~tur. 

Soru 4: 
iyeriginde 12.05.2009 tarihine ait bir gazetenin scan edilmi~ goriintiisii olan dijital bir 
verinin olu~turulma tarihi 19.04.2007 olabilir mi? 

Dilekye ekinde yer alan flash disk iyinde miivekkilimize isnat edilen sUylamalara 
dayanak olarak kabul edilen dijital dokiimanlar bulunmaktadlr. Bu dijital 
dokiimanlann dosya yollan a~agldaki gibidir: 

BiLVANis <;iFTLiGi\ESKi~EHiR\3-ISLAK iMZALILAR.zip\tara0059.jpg 
BiLV ANis <;iFTLiGi\ESKi~EHiR\3-ISLAK iMZALILAR.zip\tara0053.jpg 

Yukandaki soruya cevabmlz olumsuz ise,' dosya yollarl verilen dijital dokiimanlann 
iist veri bilgileri ve iyeriklerinden yola pkarak bu durumun bir manipiilasyonun 
gostergesi oldugu soylenebilir mi? 

Cevap 4: 
Dilekye ekinde yer alan flash disk iyindeki 

BiLV ANis <;iFTLidi\ESKiSEHiR\3-ISLAK iMZALILAR.zip\tara0059.jpg 
BiLV ANis <;iFTLidi\ESKiSEHiR\3-ISLAK iMZALILAR.zip\tara0053.jpg 

dosyalan ve bu dosyalarm metadata bilgileri taraflmdan incelenmi~tir. Her iki dosya 
da JPEG formatmda resim iyeren dosyalardu. Bu dosyalarm metadata bilgileri 
~oyledir. 

• BiLVANtS CiFTLiti\ESKiSEHlR\3-1SLAK iMZALILAR.zip\tara0059.jpg; Dosyasl 
Dosya Tipi: JPG dosyasl, Resoliisyon: 1700x2338 pixel, Dosya Biiyiikliigii: 525 
Kbyte, Dosyaya Son Yazdl~ Tarih ve Zamam: 19.04.200718:58:00, Kamera 
Ozellikleri: Yok 

• 

Dosya i~inde bulunan resmin iki ayrl yerinde 12.05.2009 tarihi ve bir yerinde de 12 
MaYls 2009 tarihi a~lk~a goriilmektedir. 

niLV ANtS CtFTLIGi\ESKiSEH i R\3-1s"LAK iMZALlLARzip\tara0053. iDg Dosyasl 
Dosya Tipi: JPG dosyasl, Resoliisyon: 2550x3507 pixel, Dosya Biiyiikliigii: 911 
KByte, Dosyaya Son Yazdl~ Tarih ve Zamam: 19.04.200718:49:14., KI)!pera 

i)zellilderi: Yok /:; A!J~ " 
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Dosya iJ;inde bulunan yazlDlD tarihinin 12 Subat 2008 oldugu aJ;lkJ;a goriilmektedir. 

iyeriginde 12.05.2009 tarihine ait bir gazetenin taranml~ (scan edilmi~) goriintiisu olan 
dijital bir verinin olu~turulma tarihi hiy bir ~ekilde 12.05.2009 tarihinden once, yani 
19.04.2007 olamaz. Benzer ~ekilde, iyeriginde 12 Subat 2008 tarihli bir yazl olan 
dijital bir verinin olu~turulma tarihi hiy bir ~ekilde 12 Subat 2008 tarihinden once, 
yani 19.04.2007 olamaz. 

Bu durum, dijital verileri i~eren bilgisayar dosyalarmm metadata bilgileri 
arasmda bulunan son yazIlma tarihinde Cevap l'de izah edildigi ~ekilde 

degi~ildik oldugu ve dosyalarm delil biitiinliigii ve saghgmm artIk kaybolmu~ 
oldugu anlamma gelmektedir. 

Soru 5: 
iyeriginde 15.06.2005 tarih ve 5365 SaYlh Yasamn 7. Maddesi bulunan bir Kanun 
Tasarl Taslagl bulunan, "BiL V ANis ~iFTLiGi\ESKi~EHiR\EK-A 926 
Teldifler.doc" dosya yo lunda yer alan dijitalin olu~turulma ve son kaYlt tarihlerinin 
2003 yIll olmasl mumkun mudur? Cevabmlz olumsuz ise bu hususun adli bili~im 
esaslarl yeryevesindeki aylklamaSI nedir? 

Cevap 5: 
"BiLV ANis <;iFTLidi\ESKiSEHiR\EK-A 926 Teklifler.doc" dosyasl metadata 
bilgileri taraflmdan incelenmi~tir. Bu dosya Microsoft .doc formatmda metin igeren 
bir dosyadlf. Bu dosyamn metadata bilgileri ~oyledir. 

Dosya Tipi: Microsoft Office Word 97-2003 dosyasl, Dosya BiiyilklUgil: 91.648 Byte, Dosyaya Son 
Yazlll~ Tarih ve ZamaOl: 05.04.2003 12:49:10, 

igeriginde 15.06.2005 tarih ve 5365 SaYlh Yasanm 7. Maddesi bulunan bir Kanun 
Tasan Taslagl'mn bulundugu beliirtilen, "BiL V ANis <;iFTLidi\ESKiSEHiR\EK-A 
926 Teklifler.doc" dosya yo lunda yer alan dijitalin olu~turulma ve son kaYlt 
tarihlerinin hi9 bir ~ekilde 15.06.2005 tarihinden once, yani 05.04.2003 olamaz. 

Bu durum, dijital veriyi i~eren bilgisayar dosyasmm metadata bilgileri arasmda 
bulunan son yazIll~ tarihinde Cevap 1 'de izah edildigi ~ekilde bir degi~ildik 
oldugu ve dosyalarm delil biitiinliigii ve saghgmm artIk kaybolmu~ oldugu 
anlamma gelmektedir. 

Soru 6: 
"GUID" Degeri ne anlama gelmektedir? MSword dokumanlanmn "GUID" 
Degerlerine bakllarak hangi bilgisayarda olu~turuldugunun tespiti mlimkun mudur? 

Cevap 6: 
GUID (Globally Unique Identifier, yani Diinya <;apmda Tek Kimlik Numarasl) 128 
bit (ikili), yani 16 byte boyunda olduk9a buyuk bir saYldu ve genellikle 16'hk sayl 
sisteminde 0-9, A, B, C, D, E, F rakamlan kullamlarak ve rakamlar 8, 4, 4, 4, 12'lik 
gruplar halinde 32 rakam yazllarak ifade edilmektedir. 

Ornek: 2A2506E5-4 F8B-12DO-9 AOE-03F5E72C3 3 OF 

Sayfa 4/5 



aUlD sayllan genellikle rastgele olarak tiretilir ve aUlD 90k btiytik bir sayl 
oldugundan iki aUlD saYlsmm aym olma ihtimali 90k dti~tikttir. Farkh firmalar 
aUlD sayllanm farkh ama9lar i9in kullanmaktadu. Veri tabam sistemlerinde aUlD 
klUllamml yaygmdu. 

Microsoft firmasl aUlD sayllanm Windows i~letim sisteminde ve Komponent Nesne 
Model (Component Object Model, COM) ile Dagltlk Komponent Nesne Model'e 
(Distributed Component Object Model, DCOM) uygun uygulama yazlhmlarmda 
yaygm olarak yazlhm araytizlerini, yazlhm slmflanm ve objelerini numaralayarak 
birbirinden ayumakta kullanmaktadu. Aynca aUlD saYllan, bir bilgisayara kurulu 
Microsoft Office yazlhml tarafmdan Word, Excel, vb doktimanlarm metadata 
bilgileri i9ine de yerle~tirilmektedir. aUlD saYllarm Microsoft yazlhmlarl tarafmdan 
kullamm detaylan olduk9a karma~lk oldugundan burada daha fazla bir teknik bilgi 
verilmesine gerek olmadlgl dti~tintilmti~ttir. 

Eldeki bir Microsoft Word doktimamndaki, varsa aUlD degerlerine bakllarak 
doktimanm hangi bilgisayarda olu~turuldugunun tespitiyle ilgili bir yontem 
taraflmdan bilinmemektedir. Boyle bir yontemin olup olmadlgl literattirde ve Internet 
kaynaklannda ara~tmlml~ ve aUlD degerlerine bakIlarak bir doktimanm hangi 
bilgisayarda olu~turuldugunun tespitiyle ilgili bir yonteme rastlanmaml~tlr. 

Microsoft Office yazlhml tarafmdan Word, Excel, vb doktimanlarm metadata 
bilgileri i9ine yerle~tirilen aUlD degerlerinin Microsoft firmasl tarafmdan belli bir 
bilgisayardaki Microsoft Office yazlhml ile e~le~tirilerek Microsoft firmasmm 
Microsoft Office yazlhml kurulum bilgilerine ve dolaYlSlyla Microsoft Office 
yazlhml kullamcl kimligine ula~abilecegi iddialan Internet kaynaklannda yer alml~, 
Microsoft firmasl ise hi9 bir durumda bu ~ekilde bir kullanlcl bilgisine eri~meye 
te~ebbtis etmedigini beyan ederek bir Office ya da Word doktimanmdan gerektiginde 
metadata bilgilerinin bir boltimtinti yok etmeye yarayacak yazlhm ara9lanm 
dagitmaya ba~laml~tu. 

Soru 7: 
"World Document" isminde bir "File Type" tipi var mIdlr? Bir dijital verinin dosya 
yollannda bo~luk bulunmasl teknik olarak mtimktin mtidtir? 

Cevap 7: 
"World Document" isminde bir "File Type" tipi tarafImdan bilinmemektedir. 
"World Document" isminde bir "File Type" tipinin olup olmadlgl literattirde ve 
Internet kaynaklarmda ara~tmlml~ ve boyle bir File Type" tipine rastlanmaml~tlr. 

Bir dijital verinin dosya yollannda, yani dosya adlannda, bo~luk bulunmasl teknik 
olarak mtimktindtir ve yaygm olarak kullamlmaktadlr. 
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