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cc: Mehmet Onder YETiS,
TUBiTAK, Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Arastirma Enstitusu Muduru
Saym Nuket Yetis:
Bu mektubu size iki bilim insam sifatiyla yaziyoruz.
Baskam oldugunuz kuruma bagh Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Arastirma
Enstitusu'nun uc teknik bilirkisi tarafmdan 19 Subat 2010 tarihinde "Balyoz" CD'leri hakkmda
hazirlannus olan Bilirkisi Raporunu, uzerinde bulunan erisim kisitmm kalkmasiyla birlikte
okuma, daha da onemlisi hakkmda bilgisayar adli tip tetkikleri yuruten uzman kisilerden gorus
alma firsanm bulduk.
Kurumunuz bunyesinde hazirlanan raporun bilimsel bir tarafsizhkla hazirlanmadigiru
buyuk bir kaygiyla goruyoruz. ABD'de bilgisayar suclan sorusturmalan ve bilgisayar adli tIP
tetkikleri alarunda basvurdugumuz iki farkh uzman kurulus (Cyber Diligence, Inc. ve Computer
Investigative Associates), CD'lere kayith kimi dokumanlar uzerinde yapilan herhangi bir
arastirmarun, dokumanlann yazildigi bilgisayar sistemleri uzerinde bir adli tIP incelemesi
yapilmaksizm, dokumanlann hangi tarihlerde ve hangi kullamcilar tarfmdan olusuturuldugu ve
hangi tarihlerde CD'lere kaydedildiklerine dair kesinlik iceren bir hukume bilimsel olarak
vanlamayacagiru bildiren gorus raporlanm sundular.
Bu uzmanlardan Kurumunuzun hazirladigi bilirkisi raporunu ekleriyle birlikte inceleyen
Saym Yalkm Demirkaya'nm (Cyber Diligence, Inc.) sonuc bolumunde TUBiTAK raporu
hakkmda yaptigi degerlendirmeyi iceren metni aynen aktanyoruz (altim cizdigimiz kisimlara
aynca dikkatinizi cekmek istiyoruz):
"2. Erdem Alparslan, Tahsin Turkoz ve Dr. Hayrettin Bahsi tarafindan hazirlanmis
raporda ise kanimca hatali bir yaklastm izlenmistir. S6z konusu rapor, kisilerin
hurriyetleri ile itibarlarirun mevzubahis oldugu bu denli onemli bir dava icin sorumsuz
eksiklikler sergilemektedir.
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2.a. Bu raporda, Sayin Fildis 'in [Y.N.: Askeri Bilirkisi raporunu hazirlayan uzman]
bilirkisi raporunda da dikkati cektigi ve belgelerde sahtecilige isaret eden bulgular
tamamen gozardl edilmistir.
2.b. Kaldt ki, soz konusu CD'lerde sahtecilige isaret eden bu bulgular yer almasaydz
dahi. sadece metadata iizerinden yapzlan bir inceleme tie bu CD'lerdeki belgelerin
ger£ek oldugu sonucuna varmak miimkiin olmazdi.
3. Eldeki delillerin kaynagi ve teknik yontem, sorusturma ve usul actsindan tum
carptkliklar goz onunde bulunduruldugunda, bu belgelerin sahte olmasl muhtemeldir ve
herhangi bir yargi surecinde kullantlmalari son derece saktncaltdtr. "
Boyle oldugu halde, Kurumunuza bagh ilgili Enstitutu'de sadece CD'ler uzerinde
yapilan bir inceleme ile "Dosyalann 2003 ytl: ve iincesinde olusturuldugu ve kaydedildigi tespit
edilmistir" gibi bir sonuca bilimsel olarak vanlamayacagmi (elbette) bilen teknik uzmanlanruz,
raporda bu ifadeyi kullanmarms olmakla birlikte, buna benzeyen ve okuyanda yapilan
incelemenenin bu konuda kesin sonuca vardigi izlenimini yaratan bir ifade kullanrmslardir. Soz
konusu raporun sonuc bolumunde ilk madde olarak beliren "Dosyalartn olusturma ve son
kaydolma tarihlerinin 2003 Yilt ve oncesine ait oldugu tespit edilmistir" ifadesi ozenle secilmis
ve yamltici bir ifadedir. Bu da hem sorusturmayi yuruten savcilarda, hem de kamuoyunda
"TOBiTAK raporu belgelerin orijinal oldugunu saptadi" seklinde yorumlanrmstir.
Aynca, raporu hazirlayan uzmanlanmz, sadece metadata uzerinden yaptiklan inceleme
ile belgelerin gercek yazilis ve kaydedilis tarihlerini tespit edemeyecekleri gercegini
belirtmeyerek, eksik ve dolayisiyla yamltici bir rapor sunmuslardir, Daha da vahimi, belgelerde
sahtecilige isaret eden konulan tamamen goz ardi ederek, raporlanna hie konu etmemislerdir.
Ozet olarak, Kurumunuzun catismda hazirlanan bu rapor, herhangi bir "tarafsiz bilim
kurulusunun" bunyesinde hazirlanrms oldugu kabul edilemeyecek bir vasiftadir. Sebebiyet
verdigi agu sonuclar da goz onune almdiginda mazur gorulmesi dusunulernez. Bu kurumun
yonetiminden sorumlu bir bilim insam olarak bu durumu en azmdan kaygryla karsihyor
oldugunuzu dusunmek isteriz.
Hayatmi bilime vakfetmis insanlann gorevi, bilim etigi ve prensiplerini baska her turlu
degerin onunde tutmak, meslek ahlakmm hie;bir sartta cignenmesine izin vermemektir.
Ulkemizin saygm bir kurumunun, saygmhgim muhafaza etmeniz icin gereken cabayi
gostereceginiz umidiyle,
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