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• Tarafıma yöneltilen suçlamaların hiç birini kabul
etmiyorumetmiyorum.

• Üzerime atılı suçu işlemedim, işlemek için birç ş , ş ç
kastım, düşüncem dahi olmadı.
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EK-D.doc

EK-İ.doc

Ak 1 dAksaz1.doc

Kontrol,İzmir Aksaz.docKontrol,İzmir Aksaz.doc

Takip.doc
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İDDİANAME SAYFA 233
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• İddianame dikkatle hazırlanmış bir metin
değildir veya,

• Şahsımı da kapsayan bu ifade iddianameye
maksatlı olarak konulmuşturmaksatlı olarak konulmuştur.
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11 NOLU CD’DEKİ BİLGİ NOTU VE 5 NOLU HD’TEKİ BİLGİ NOTU 
DOSYALARININ KARŞILAŞTIRILMASIOS Ş Ş S
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Dijital dünyada böyle bir durum kendiliğinden oluşmaz,
ancak bilgisayarın doğal çalışma şekline aykırı dışarıdan
bir müdahaleyle gerçekleşebilirbir müdahaleyle gerçekleşebilir.

Söz konusu dosyaların son değiştirme gün, ay, yıl,
d kik i bil il i bi bi i i ik tdakika ve saniye bilgileri birbirinin aynısı iken saat
bilgileri arasında nasıl 2 saat fark dışarıdan bir
müdahale olmadan gerçekleşemez.g ç ş

Saniyenin dahi önemli olduğu günümüzde 2 saatlik bu
fark iddia makamı tarafından fark edilmemiştir Bufark iddia makamı tarafından fark edilmemiştir. Bu
duruma ilişkin hiçbir açıklama iddianamede mevcut
değildir.
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İddi k ö b dijit l d tl i d h i iİddia makamına göre bu dijital dosya setlerinden hangisi
delil niteliğini haizdir ve bunun gerekçesi nedir?

Böyle bir örnekten sonra dijital bir dosyanın bilgilerinin
güvenirliliği nasıl iddia edilebilir?

25



TAKİP dTAKİP.doc
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AKSAZ1 dAKSAZ1.doc
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Donanma Komutanlığının Ağustos 2011 tarihli yazısı
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O dönemde Aksaz Deniz Üssünde görevli ve Muğla’dan 
Fethiye’ye kadar geniş bir alanda ikamet eden yaklaşıkFethiye ye kadar geniş bir alanda ikamet eden yaklaşık 
3000 subay ve astsubay mevcuttur.

Dijital dosyada adı geçen 4 kişi ile bölge ve kişi sayısı 
göz önüne alındığında böyle bir işin tatbik kabiliyeti var 
mıdır?
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TAKİP dTAKİP.doc
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• Gölcük – Aksaz/Marmaris arası karayolu ile yaklaşık 730 km.dir.
Otobüs ile 12 saat civarında sürmektedir. Gölcük bölgesinde konuşlu
TCG GÖKÇEADA f k t i d l İZMİT’t ik t dTCG GÖKÇEADA fırkateyninde çalışan ve ve İZMİT’te ikamet eden
şahsıma;

 Aksaz Marmaris ve Muğla ile ilgili görevler verilmesi Aksaz, Marmaris ve Muğla ile ilgili görevler verilmesi,

 Yerine getirme imkanım bulunmayan böyle bir görevi kabul
etmem,etmem,

mantığa ve hayatın doğal akışına hatta bu iddianamenin üzerine
kurulduğu senaryoya dahi aykırıdır.ğ y y y

Bu dijital dosyaların hazırlandığı iddia edilen dönemde, öncesinde
veya sonrasında Muğla ili sınırları içine dahi girmedim.

31



Donanma Komutanlığının Ağustos 2011 tarihli yazısı
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INTEL GUIDE 100.48.DOC

Yasal haklarımın mahkemeniz nezdinde takip edilerekYasal haklarımın mahkemeniz nezdinde takip edilerek
söz konusu hususların iddianameden çıkarılmasını,

Özel hayatımın gizliliği hukuka aykırı bir şekilde asılsız
iddialarla ihlal edildiğinden söz konusu dijital dosyayı
oluşturan/oluşturanların tespit edilmesi ve iddia
makamının özensizliği konusunda Mahkemenizce resen
soruşturma başlatılmasınısoruşturma başlatılmasını,

talep ediyorum.
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ŞEN YUVA SİTESİ BAHAR ŞENLİKLERİ 
ORGANİZASYON ŞEMASI

ORUÇ JALE
Üst Yönetici

Neptün MERİH
Genel Direktör

Vatan DENİZ
Eğlence Koord.

Seydi VATAN
Sağlık Koord.

Gabya HALAT
S G b Yö

Halat IRMAK
Ul G b Yö

Felenk GABYA
E f G b Yö Spor Grubu Yön. Ulaşım Grubu Yön.Esnaf Grubu Yön.

Engin AYDIN
Site Marketi

Engin Burak
Site Kasabı

Engin CEMAL
Site Manavı

Umman AYDIN
Kara Ulaşım

Umman BURAK
Deniz UlaşımSite Marketi Site Kasabı Site Manavı

Seydi AYDIN
Futbol Ant.

Seydi BURAK
Basketbol Ant.

Kara Ulaşım 
Koor.

Deniz Ulaşım 
Koord.
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Bu organizasyonda geçen isimler tamamen hayali olup, gerçek kişi ve kurumlarla herhangi bir ilişkisi
bulunmamaktadır.
Kişi isimleri Deniz Kuvvetleri fonetik alfabesi kullanılarak türetilmiştir.



Oto PilotSenaryo

Microsoft Visual Basic

Programı
Senaryo
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* Microsoft Office 9.2812 versiyonu kullanılmıştır.



 Binlerce word dosyasını kısa zamanda üretmek mümkündür.

SONUÇLAR

 Bir program vasıtasıyla normal bir kullanıcının erişemeyeceği ve 
hatta göremeyeceği veriler üzerinde istenilen oynamayı yapmak 
mümkündür.mümkündür.

 Word tarafından müsaade edilmeyen, hayatın normal akışına 
aykırı durumlar yaratmak mümkündür. 

• Hiç çıktısı alınmamış dosyaların son yazdırma tarihinin olması,

• Oluşturma zamanının, son kaydetme zamanından daha geç 
olmasıolması,

 Eğer senarist hata yaparsa bu üretilen dosyalara yansıyacaktır. 
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 Word 9.2812 ile bilgisayarınızda oluşturduğunuz birden fazla

İPUCU

sayfayı içeren bir dosyanın, sayfa sayısı Windows işletim sisteminden
kontrol edildiğinde her zaman 1 olarak gözükmektedir.

Ancak bu dosya sunumundakine benzeyen bir programla
oluşturulmuş ise, sayfa sayısı doğru şekilde gözükmektedir.
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İPUCU

 Word 9.2812 ile bilgisayarınızda oluşturduğunuz birden fazla
sayfayı içeren bir dosyanın, sayfa sayısı Windows işletim sisteminden
kontrol edildiğinde her zaman 1 olarak gözükmektedir.kontrol edildiğinde her zaman 1 olarak gözükmektedir.

Ancak bu dosya sunumundakine benzeyen bir programla
oluşturulmuş ise, sayfa sayısı doğru şekilde gözükmektedir.ş ş , y y ğ ş g

Dava konusu çok sayfalı dijitallerin sayfa sayıları doğru gösterilmekteyse 

Bir program tarafından üretilmiştir.
SAHTECİLİK İZİ

40

SAHTECİLİK İZİ



DEĞERLENDİRME
İddianame Sayfa 148

REDDEDİYORUM
Sunumumda da somut tespitlerle gördüğünüz üzerep g ğ
metadata bilgisi, imza ve el yazısının aksine her zaman
ve kolaylıkla değiştirilebilir, taklit edilebilir niteliktedir.
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DEĞERLENDİRME
İddi S f 148İddianame Sayfa 148

REDDEDİYORUM
Biraz önce sunumumda ürettiğim dosyalar bu bilgisayardan
b k hi bi bil i t k lbaşka hiçbir bilgisayara taşınmamış, kopyalanmamış
olmalarına rağmen sanki başka bilgisayarda çalışılmış gibi
bir görüntü oluşturduğuma burada bulunan herkes şahittir.
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DEĞERLENDİRME
İddianame Sayfa 151

REDDEDİYORUM
Sunumumda hayali bir senaryo ile hayali kişiler tarafından
d l l t l ü i d l l l ibidosyalar oluşturulmuş, üzerinde çalışmalar yapılmış gibi
gösterilmiştir ve bu kullanıcılar bir çırpıda tarafımdan
değiştirilmiştir. Bu şartlar altında bu bağ nasıl
kurulacaktır?
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DEĞERLENDİRME
İddianame Sayfa 151

REDDEDİYORUM
Hayali senaryo, hayali kişiler, hayali kullanıcı yolları ile
dü i l d h k i ö ü ö ü d ü t bildi Bidüzinelerce dosyayı herkesin gözü önünde üretebildim. Bir
bilgisayara ve bir kullanıcıya ait özel bir bilgi olduğu
nasıl iddia edilebilir?
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DEĞERLENDİRME
İddianame Sayfa 151

REDDEDİYORUM
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