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1. ÜST VERİ DÖKÜMÜ VE DOSYA İNCELEMESİ

Listelerde verilen;

Tam yolu: Dosyanın disk üzerindeki kök dizine göre yoludur.

Sahibi kullanıcı: Dosyayı oluşturan, işletim sisteminde tanımlı kullanıcıdır. FAT, CD ve DVD 
dosya sistemlerinde sahibi kullanıcı bilgisi depolanmamaktadır.

Üst Veriye Göre Başlığı altındaki veriler dosya üst verisince sağlanan bilgilerdir.

Tipi: İncelenen dosyanın hangi uygulama yazılımına özgü dosya tipi olduğudur.

Oluşturulma Dosya Sürümü: Dosyanın uygulama yazılımının hangi sürümüne uyumlu olarak 
oluşturulduğudur. Örneğin Microsoft Word 9.0 (Word 2000) ile oluşturulan dosyalar Word 8.0 
dosyalarıdır.

Değiştirilme Dosya Sürümü: Dosyanın uygulama yazılımının hangi sürümüne uyumlu olarak 
değiştirildiğidir.

Oluşturan Uygulama: Dosyanın hangi uygulama yazılımı ile oluşturulduğudur.

Dosya Sistemine Göre başlığı altındaki veriler disk üzerindeki dosya sistemince sağlanan 
bilgilerdir.

Son erişim tarihi: Dosyanın son erişildiği/son okunduğu tarihtir.

Son değişiklik tarihi: Dosyanın en son değişikliğe uğradığı tarihtir.

Diskte oluşturulma tarihi: Dosyanın kayıtlı olduğu disk üzerinde oluşturulma tarihidir.
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Adı Kitleşim.xls

Konumu 5 Numaralı Sabit Disk – D: Sürücüsü

Tam Yolu İKK/Kitleşim.xls

Sahibi 
Kullanıcı

BUILTIN\Administrators

Tipi Excel dosyası (Dosya başlığı verisi: 0x809)

Boyutu (bayt) 22016

MD5 İmzası b904a03b40212a07f52ec289883af23f

SHA1 İmzası 6837c8f8d125be4456094d9c850df95bcecc16cc

Üst Veriye Göre

Dil Kod sayfası: 1254
BIFF kayıtlarına göre dosyayı kaydeden sistemin bulunduğu ülke Türkiye ve 
kullanılan Excel Türkiye için çıkarılmış sürümdür.

Oluşturulma ikk 08/04/2003 10:24:07 YSİ

Son Değişiklik Alaettin SEVİM 04/05/2008 18:12:45 YSİ
BIFF kayıtlarına göre dosya, en son dosyaya yazma hakkı olan, "Alaettin 
SEVİM" Office kullanıcı adıyla açılmıştır.

Firma <boş>

Düzenleme 
Süresi

<boş>

Değişiklik 
Sayısı

<boş>

Son Baskı <boş>

Sayfa Sayısı <bilinmiyor>

Oluşturulduğu 
İşletim 
Sistemi

Windows XP (Windows 5.1)

Oluşturan 
Uygulama

Microsoft Excel
BIFF kayıtlarına göre dosya Excel 11.0 (Excel 2003) ile kaydedilmiştir.

Diğer Bilgiler Dosya bir şablondur.
Dosya kompleks yapı içerir.
Resim(ler) içerir
Parola korumalıdır.

Dosya Sistemine Göre

Son Erişim 15/07/2009 12:49:27 YSİ

Son Değişiklik 22/03/2009 20:14:36 YSİ

Diskte 
Oluşturulma

15/07/2009 12:49:27 YSİ

İKK/Kitleşim.xls dosyası bulguları

1. Dosya Microsoft Excel kullanılarak 8/4/2003 10:24:07 tarihinde oluşturulmuştur.

2. Dosya Microsoft Excel kullanılarak en son 4/5/2008 18:12:46 tarihinde kaydedilmiştir.

3. Dosya en son Excel 2003 ile kaydedilmiştir.
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4. Dosya 22/3/2009 20:14:36 tarihinde oluşturulduğu disk üzerinde taşınmış veya başka 
bir diske kopyalanmıştır.

5. Dosyanın kayıtlı bulunduğu diskin üretim tarihi Ekim 2003'tür. Dosyanın, kaydedildiği 5 
numaralı sabit disk üzerinde, sistem tarihi değiştirilmeksizin oluşturulması mümkün 
değildir.

Dolayısıyla dosyanın diskte kopyalanarak oluşturulduğu anlaşılmaktadır.

6. Dosyanın son erişim ve oluşturulma tarihleri eşittir. Bu durum dosyanın 15/07/2009 
12:49:27 tarihinde diske kopyalanarak oluşturulduğunu ve dosyanın oluşturulduktan 
sonra hiç açılmadığına işaret etmektedir. 

7. Değişiklik sayısı ve düzenleme süresi üst verilerinin 0'ı göstermesi dosyanın OLE 
bilgisinde eksikliğe işaret etmektedir. Microsoft Office 2007'nin uyumluluk kipinde dosya 
kaydederken OLE bilgilerini eksik depoladığı bilinen bir durumdur. 

8. Dosya hakkındaki diğer bilgiler dosya içinde gerçekte bulunan unsurlara işaret 
etmemektedir. Bu durum, dosyanın başka bir dosya esas alınarak içeriği değiştirilmek 
suretiyle farklı adla kaydedildiği olasılığına işaret etmektedir.

9. Dosyanın  oluşturulduğu  tarihte  kullanılması  olası  Microsoft  Office  97/2000/XP 
sürümleriyle  oluşturulan  Excel  dosyalarında her  dosyanın  baş  kısmına yakın  alanda, 
genellikle 0x400 konumunda, “Root Entry” ibaresi yer almaktadır.

Söz konusu dosyada bu ifade dosya sonuna yakın, 0x5400 konumundadır.

Bu durum, dosyanın Office 2007 ile oluşturulmuş bir dosya üzerinde çalışılıp, içine daha 
eski Office sürümünden içerik kopyalanıp, uyumluluk kipinde kaydedildiğine işaret 
etmektedir.

10. Dosyanın baş kısmını yakın olan 0x39e konumunda Calibri ve 0x404 konumunda 
Cambria yazıtiplerine referans bulunmaktadır.

Bu yazıtipleri Microsoft Office 2007'ye özgü yazıtipleridir. 
Dosyanın oluşturulduğu tarih olan 8/4/2003'te Microsoft Office 2007 henüz piyasaya 
sürülmemiştir.

11. Diskin takılı olduğu sistemde Microsoft Office 2007 kurulu değildir ve silinmiş alanda da 
Microsoft Office 2007 izine rastlanmamaktadır. 

12. Dosya sahibi kullanıcının varsayılan öntanımlı “BUILTIN\Administrators” kullanıcısı 
olması, dosyanın başka bir kaynaktan kopyalanarak sistem seviyesinde, büyük bir 
olasılıkla diskin başka bir sisteme takılarak, oluşturulduğu anlaşılmaktadır.

13. BIFF kayıtlarına göre dosya en son Excel 11.0 (Excel 2003) ile kaydedilmiştir.

14. Dosya  5  numaralı  sabit  diskin  D:  sürücüsünde  3896 numaralı  MFT  girdisiyle  temsil 
edilmektedir.
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Adı PROJE.doc

Konumu 5 Numaralı Sabit Disk – D: Sürücüsü

Tam Yolu İKK/GENKURBSKTAKDİMİ/GENKURBŞK. TAKDİM/TEMA TASLAK/PROJE.doc

Sahibi 
Kullanıcı

BUILTIN\Administrators

Tipi Word dosyası (Dosya başlığı verisi: Word 8.0 0xa5ec)

Boyutu (bayt) 28160

MD5 İmzası 6acd30a4b7c69871805f6540035604dc

SHA1 İmzası 82af26e6b90f184e5e629f86a5057086d0e87d2a

Üst Veriye Göre

Dil Türkçe (Kod sayfası: 1254)

Oluşturulma Alaettin SEVİM 02/03/2008 11:05:00 YSİ

Son Değişiklik Alaettin SEVİM 21/03/2009 21:46:00 YSİ
Root Entry başlığına göre son değişiklik 21/03/2009 21:46:59 (YSİ) 
tarihinde yapılmıştır.

Firma <boş>

Düzenleme 
Süresi

01:40:00

Değişiklik 
Sayısı

15

Son Baskı <boş>

Sayfa Sayısı 1

Oluşturulduğu 
İşletim 
Sistemi

Windows XP (Windows 5.1)

Oluşturulma 
Dosya Sürümü

Word 8.0 (Word 97)

Değiştirilme 
Dosya Sürümü

Word 8.0 (Word 97)

Oluşturan 
Uygulama

Microsoft Office Word (Bulunan Office sürümü: 2003)

Son Yazar Bilgileri
<boş>

Dosya Sistemine Göre

Son Erişim 15/07/2009 12:49:11 YSİ

Son Değişiklik 22/03/2009 21:14:36 YSİ

Diskte 
Oluşturulma

15/07/2009 12:49:11 YSİ
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İKK/GENKURBSKTAKDİMİ/GENKURBŞK. TAKDİM/TEMA TASLAK/PROJE.doc dosyası 
bulguları

1. Dosya Microsoft Word kullanılarak 2/3/2008 11:05:00 tarihinde oluşturulmuştur.

2. Dosyaya Word uygulaması kullanılarak son değişiklik 21/03/2009 21:46:59 tarihinde 
yapılmıştır.

3. Üst veride dosyayı oluşturan uygulamanın “Microsoft Office Word” olduğu görülmüştür. 
Word uygulaması Microsoft Office 2003 öncesi Microsoft Word ismiyle anılırken, 
Microsoft Office 2003 ve sonraki sürümlerde Microsoft Office Word ismiyle anılmaktadır.

4. Dosya en son Word 2003 ile kaydedilmiştir.

5. Üst veride sayfa sayısının yanlış gözükmesi dosyanın OLE verisinde eksikliğe işaret 
etmektedir.

Microsoft Office 2007'nin uyumluluk kipinde kaydedilen dosyalarda karşılaşılan OLE 
bilgilerinde eksiklik bilinen bir durumdur.

Bu durum dosyanın Microsoft Office 2007 kullanılarak oluşturulduğuna işarettir.

Fakat diskin takılı olduğu sistemde Microsoft Office 2007 kurulu değildir ve silinmiş 
alanda da Microsoft Office 2007 izine rastlanmamaktadır. 

6. Dosyanın diskte oluşturulma ve son erişim tarihleri eşittir.

Bu bulgu dosyanın diskte kopyalanarak oluşturulduktan sonra hiç açılmadığına işaret 
etmektedir.

7. Dosyanın GKPIDDSI_VERSION girdisine göre dosya en son  Microsoft  Office 2003 ile 
kaydedilmiştir.

8. Disk üzerinde yapılan incelemede dosyayı kapsayan “TEMA TASLAK” dizininin 5 numaralı 
sabit diskin D: sürücüsünde 3894 numaralı MFT girdisiyle temsil edildiği görülmektedir.

9. Disk üzerinde yapılan incelemede dosyanın 5 numaralı sabit diskin D: sürücüsünde 3895 
numaralı MFT girdisiyle temsil edildiği görülmektedir.

10. “TEMA  TASLAK”  dizininin  oluşturulma,  değişiklik  ve  son  erişim  tarihi  eşittir  ve 
15/07/2009 12:49:11'i göstermektedir.

Bu bulgu, “TEMA TASLAK” dizininin kapsadığı “PROJE.doc” dosyasıyla birlikte diske 
kopyalandığını göstermektedir.
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2. NTFS DOSYA SİSTEMLERİNDE ANA DOSYA TABLOSU (MFT)

Bir dosya sistemi, üzerine kaydedilecek dosyaların düzenli olarak depolanmasını ve kolay erişim 
sağlanmasını amaçlar.

NTFS dosya sistemlerinde dosyalar öbek (İng.: cluster) tabir edilen yapılarla saklanır.

Öbeklerin boyutları  sabittir  ve  bir  disk  ilk  kez  kullanıma hazırlandığında (formatlandığında) 
diskin toplam boyutuna göre dosyalara en uygun erişim ve sistem başarımının sağlanması için 
önceden belirlenir.

Dosyalar disk üzerinde bu öbeklere parçalanarak depolanır. Bilgisayarlarda tüm işlemlerin 2'li 
sayı sistemi ile yapılmasından dolayı bir dosyanın kapladığı öbek sayısı her zaman tam sayıdır.

Örneğin 5.3 kilobayt boyutunda bir dosya 4 kilobayt boyutunda öbek tanımı olan bir FAT dosya 
sisteminde 2 öbekle depolanır. Diğer bir deyişle dosya disk üzerinde 8 kilobayt yer kaplar.

Öbekler disk üzerinde serbestçe yerleştirilebilir, disk üzerinde yer alan bir öbekten sonra gelen 
öbeğin bir önceki öbeğin depoladığı dosya parçasını içeriyor olması şart değildir.

Ana dosya tablosu (İng.: master file table / İng. Kıs.: MFT) ya da dosya yerleşim tablosu, 
öbekler  hakkında  bilginin  depolandığı  yapıdır.  Dosya  yerleşim  tablosunda  her  öbeğin  nasıl 
kullanıldığı  hakkında  girdi  depolanır.  Bu  girdilerle  işletim  sistemine  dosyaların  depolandığı 
öbeklerin  numaraları,  diskin  hangi  bölümlerinin  dosyalar  tarafından  kullanıldığını  ve  hangi 
bölümlerinin kullanım için serbest olduğu bilgisi sağlanır.

Bu  dosya  yerleşim  tablosu  girdileri,  işletim  sistemi  tarafından  kullanılarak  öbeklere  zincir 
şeklinde  erişilip  dosyaların  okunmasını  sağlar.  İşletim  sistemi  bir  dosyanın  ard  arda  hangi 
öbeklerde  depolandığını  dosya  yerleşim  tablosundan  öğrenip  öbekleri  sırayla  okuyarak 
depolanmış dosyaya erişir.

Öbekler  disk  üzerine  rastgele  yazılmalarına  rağmen  dosya  yerleşim  tablosunda  öbeklerin 
numaralanması her zaman birbirini takip eder.

MFT  girdileri  dosya  oluşturulma tarihleriyle  uyumluluk  içinde  sayıları  ardışık  olarak  artarak 
birbirini takip ederler.

Bu girdi numaraları takip edilerek hangi dosyanın hangisinden sonra oluşturulduğu kolaylıkla 
belirlenebilir. Dolayısıyla,  dosyaların  işlem  tarihlerinden  bağımsız  olarak  bu  girdi 
numaralarından kayıt sıraları kolayca tespit edilebilir.

$LogFile adlı sistem dosyası bu girdilerin işlem sırasını depolamakta, bu işlemleri, eğer işletim 
sisteminde etkinleştirilmişse, $USNJrnl adlı jurnal dosyasına da yazmaktadır.
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Dosya sisteminde olası bir sorunda, başarısız işlemler  $LogFile,  $USNJrnl dosyası ve MFT ile 
kıyaslanarak başarısız işlemin doğru olarak gerçekleştirilmesine çalışılır.

$LogFile'da  sıra  numaraları  kullanılarak,  sürücü  üzerinde  yapılan  dosya  işlemlerinin  kaydı 
tutulur. 

Yukarıda da anlatıldığı üzere, disk üzerine yeni dosyalar kaydedildikçe MFT girdi numaraları 
artmaktadır.  Bu  girdiler  üzerinde  yapılan  değişiklikler  ise  $LogFile  sıra  numaralarında  artış 
olarak görünmektedir.

Böylece,  MFT  girdi  numaraları  ve  $LogFile  sıra  numaraları  takip  edilerek  dosya  kayıt 
işlemlerinin ayrıntısına ulaşmak kolaylaşır.

Disk  üzerinde  yer  kalmayınca  ve  dosya  sistemi  üzerinde  tanımlanabilecek  dosya  sayısının 
sonuna ulaşılmışsa daha önce silinmiş olan girdi  numaraları ve dosyaların kapladığı  öbekler 
kullanılmaya başlanır.

NTFS dosya sistemi yerleşim tablosunda en çok 4,294,967,295 (dört milyon iki yüz doksan dört 
bin iki yüz doksan beş) dosya tanımlanabilir.

3. 5 NUMARALI SABİT DİSKİN ÖZET MFT İNCELEMESİ

3.1. C: Sürücüsü

5 numaralı sabit diskin C: sürücüsünün sığası yaklaşık 21 gigabayt olarak ayrılmıştır. Bu sığanın 
yaklaşık 5 gigabaytlık alanı kullanılmıştır ve yaklaşık 16 gigabaytlık alan boştur.

5 numaralı sabit diskin C: sürücüsünde 19,798 (on dokuz bin yedi yüz doksan sekiz) dosya ve 
1475 (bin dört yüz yetmiş beş) dizin kayıtlıdır.

Bu  durum,  depolanması  istenen  dosyalar  için  boş  alanın  yaklaşık  %76  olduğunu  ve  yeni 
kaydedilecek dosyaların silinmiş dosyalara ait  eski  MFT girdilerinin kullanılması gerekmeden 
depolanabileceklerini göstermektedir.

Bu  bulgu  ışığında,  MFT  girdilerinin  ardışık  olarak  numaralandırılarak  yeni  kaydedilecek 
dosyaların  bu  numaraları  takip  edecek  şekilde  C:  sürücüsü'nün  dosya  tablosunda  temsil 
edilmeleri normal olan durumdur.

5 numaralı  sabit  diskin 1. bölümü olan C: sürücüsünde bulunan virüs,  diskin takılı  olduğu 
sistemin başka bir sistemden her işleviyle kontrol edilmesine olanak sağladığı düşünülmektedir.

Virüsün çalıştığı sisteme işletim sistemi özellikleri ve işletim sistemi müdahalesi dışında kalan, 
sistem seviyesinde dosya kopyalama dahil, işlemler yaptırabileceği tespit edilmiştir.

r6r.exe  bulaştığı  sürücü  her  okunduğunda,  kök  dizinde  bulunan  autorun.inf  dosyası  ile 
çalışmasını garantilemektedir.

r6r.exe sisteme bulaştığında, sistem kayıt defterine herhangi bir dizine her girilişte kendisini 
çalıştıracak  şekilde  bir  kayıt  yazmaktadır.  Ayrıca  sistem üzerinde  çalışmasının  devamlılığını 
sağlamak için kendisinin kopyasını çıkarmaktadır.

C: sürücüsündeki girdilerin tarihleri incelendiğinde dosya yerleşim tablosundaki 13432 numaralı 
girdi göze çarpmaktadır. Bu girdinin r6r.exe adlı virüs dosyasına işaret ettiği görülmektedir.

13432 numaralı girdiye göre dosya verisindeki son değişiklik, diğer bir deyişle ilk oluşturulduğu 
tarih,  11/05/2008  07:54:36'yı  göstermektedir.  Bu  dosyanın  diskte  oluştuğu  tarih  ise 
18/09/2008 17:44:08'i göstermektedir.
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Fakat  13432  numaralı  girdinin  diskte  son  değişikliğe  uğradığı  tarih  oluşturulma  tarihinden 
geride ve 18/08/2004 08:00:50'dir.

Bu  dosya  girdisinin  ardışık  sıra  numarasının  (İng.:  sequence  number)  83  olduğu  tespit 
edilmektedir. Bu bulgu, söz konusu girdinin 83 kez işlem gördüğünü göstermektedir.

Yapılan incelemede bu virüslü dosyanın aynı ilk oluşma ve diskte oluşma tarihini gösterecek 
şekilde, fakat diskte son değişiklik zamanı farklı olarak defalarca otomatik yedeğinin alındığı 
görülmektedir.

Bu bilgiler  ve  yukarıdaki  bulgular  ışığında,  söz  konusu virüsün C:  sürücüsünde,  kendisinin 
18/08/2004  tarihini  ve  08:00:50  saatini  gösterecek  şekilde  bir  kopyasını  oluşturduğu 
anlaşılmaktadır.

Dolayısıyla, 5 numaralı sabit diske 18/09/2008 tarihinden sonra, sistem saati geri alınmış bir 
bilgisayar kullanılarak dosya kopyalandığı anlaşılmaktadır.

Bu kopyalama işleminin yapıldığı gerçek zamanı tespit etmek mümkün değildir.

C: sürücüsündeki 13432 numaralı girdinin son erişim tarihi 28/07/2009 11:09:34'tür. Bu tarih 
sistemin en son kullanıldığı tarihi göstermektedir.

Bu  girdiden  sonraki  girdiler  arasında  son  erişim  tarihi  28/07/2009'u  gösteren  birçok  girdi 
mevuttur.

Geri tarihli kopyalama işlemi sırasında, diskin takıldığı bilgisayarın sistem saatinin virüsün ilk 
oluşturulduğu tarihten geri bir tarihi göstermesi sebebiyle virüsün kendisinin kopyasını tekrar 
yazdığı ve girdinin gösterdiği dosyanın disk üzerinde değiştiği anlaşılmaktadır.

Ancak,  bu tekrar yazma işlemi sırasında C: sürücüsüne kullanıcı  erişimi yapılmadığı,  olayın 
sistem seviyesinde  ve  kullanıcı  farkındalığı  dışında oluşması  dolayısıyla,  girdinin  son erişim 
tarihinin değişmediği anlaşılmaktadır.

3.2. D: Sürücüsü

5 numaralı sabit diskin D: sürücüsünün sığası yaklaşık 55 gigabayt olarak ayrılmıştır. Bu sığanın 
yaklaşık 2.5 gigabaytlık alanı kullanılmıştır ve yaklaşık 53 gigabaytlık alan boştur.

5 numaralı sabit diskin D: sürücüsünde 3,889 (üç bin sekiz yüz seksen dokuz) dosya ve 442 
(dört yüz kırk iki) dizin kayıtlıdır.

Bu  durum,  depolanması  istenen  dosyalar  için  boş  alanın  yaklaşık  %95  olduğunu  ve  yeni 
kaydedilen  dosyaların  silinmiş  dosyalara  ait  eski  MFT  girdilerinin  kullanılması  gerekmeden 
depolanabileceklerini göstermektedir.

Bu  bulgu  ışığında,  MFT  girdilerinin  ardışık  olarak  numaralandırılarak  yeni  kaydedilecek 
dosyaların  bu  numaraları  takip  edecek  şekilde  D:  sürücüsünün  dosya  tablosunda  temsil 
edilmeleri normal olan durumdur.

Diğer bir deyişle, dosyaları temsil eden MFT girdi numaralarının dosya kayıt tarihiyle doğru 
orantılı olarak artması normal olan durumdur.

D:  sürücüsü  tarih  -  MFT  girdisi  tutarlılığı  açısından  incelendiğinde  ilk  göze  çarpan  r6r.exe 
dosyasına işaret eden 2480 numaralı girdidir.
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2480  numaralı  MFT  girdisinin  ayrıntılarına  bakıldığında  aşağıdaki  tarih  özellikleri tespit 
edilmektedir:
Tarih İşlem Boyut

08/04/2004 19:34:17 Dosyanın  diskteki  durumunda 
değişiklik

104253 bayt

11/05/2008 07:54:36 Dosya verisinde değişiklik 104253 bayt

18/09/2008 17:44:09 Dosyanın diskte oluşması 104253 bayt

28/07/2009 11:09:34 Dosyaya erişim 104253 bayt

Bu tarih özellikleri  incelendiğinde dosyanın diskteki değişiminin oluşturulma tarihinden önce 
olduğu,  yani  diskte  geri  tarihli  bir  işlem  sonucu  virüslü  dosyanın  kendisini  tekrar  yazdığı 
görülmektedir.

08/04/2004  tarihine  bakıldığında,  bu  tarihi  gösteren  132  MFT  girdisinin bulunduğu 
görülmektedir. Bu girdiler incelendiğinde, D: sürücüsüne sistem saati geri alınmış bir bilgisayar 
kullanılarak geri tarihli işlemlerle dosyalar kopyalandığı anlaşılmaktadır.

2480 numaralı  dosya girdisinin ardışık sıra numarasının (İng.: sequence number) 564 olduğu 
tespit edilmektedir. Bu bulgu, söz konusu girdinin 564 kez işlem gördüğünü göstermektedir.

Geri tarihli kopyalama işlemi sırasında, diskin takıldığı bilgisayarın sistem saatinin virüsün ilk 
oluşturulduğu tarihten geri bir tarihi göstermesi sebebiyle virüsün kendisinin kopyasını tekrar 
yazdığı ve girdinin gösterdiği dosyanın disk üzerinde değiştiği anlaşılmaktadır.

Normal şartlarda, virüs bulaşması sonucunda etkilenen sistemler üzerindeki virüslü dosyaların 
tarihleri  geri  tarihleri  gösterecek  şekilde  değişmez  ve  virüsler  temizlenemedikleri  durumda 
kendilerini tekrar diske yazarlar.

D: sürücüsünde sadece 2480 numaralı girdi r6r.exe'ye işaret etmektedir.

Bu bulgu,  virüsün bir  anti-virüs tarafından temizlenemediğini  ve  virüsün 564 kez kendisini 
yenilediğini göstermektedir.

Bu yenileme işlemlerinin sebebinin  birden fazla  tarih değişikliği içeren işlem yapılması olduğu 
düşünülmektedir.

2480 numaralı girdinin $LogFile'da kayıtlı sıra numarası 2,619,648,723 olarak belirlenmektedir.

Bir sonraki,  2481 numaralı girdi, yine virüs tarafından oluşturulan, her dosya işlemi sonrası 
yenilenen, autorun.inf dosyasını temsil etmektedir.

2481  numaralı  MFT  girdisinin  ayrıntılarına  bakıldığında  aşağıdaki  tarih  özellikleri  tespit 
edilmektedir:

Tarih İşlem Boyut

18/09/2008 17:44:09 Dosyanın diskte oluşması 541 bayt

28/07/2009 11:09:35 Dosya  verisinde  değişiklik
Dosyanın  diskteki  durumunda 
değişiklik
Dosyaya erişim

541 bayt

2481 numaralı girdinin $LogFile'da kayıtlı sıra numarası 2,618,903,679 olarak belirlenmektedir.
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2481 numaralı dosya girdisinin ardışık sıra numarasının 866 olduğu tespit edilmektedir. 

Bu bulgu, söz konusu girdinin 866 kez işlem gördüğünü göstermektedir.

Bu bulgu, autorun.inf dosyasının 866 kez yenilediğini, diğer bir deyişle, D: sürücüsünde disk 
üzerinde en az 866 dosya işlemi yapıldığını göstermektedir.

Bu iki girdi incelendiğinde, 28/07/2009 11:09:35 tarihinden sonra, 08/04/2004 19:34:17 
değişiklik tarihini gösterecek şekilde dosya işlemi yapıldığı ve bu dosya işleminden sonraki virüs 
etkinliği dolayısıyla 2,619,648,723 numaralı $LogFile kaydının diske yazıldığı görülmektedir.

Ancak, D: sürücüsündeki son MFT girdisi 4384 numaralı girdidir ve “İKK/Amiral Listesi1.xls” 
dosyasına işaret etmektedir.

4384 numaralı MFT girdisinin ayrıntılarına bakıldığında aşağıdaki tarih özellikleri tespit 
edilmektedir:

Tarih İşlem Boyut

17/10/2002 18:45:07 Dosya verisinde değişiklik 48128 bayt

08/04/2004 19:36:50
Dosyanın  diskte  oluşması
Dosyanın diskteki durumunda değişiklik
Dosyaya erişim

48128 bayt

4384 numaralı girdinin $LogFile sıra numarası 2,619,721,224 olarak belirlenmektedir.

08/04/2004 tarihli bir dosyanın sürücüdeki en son MFT kaydına sahip olması teknik olarak saati 
geri alınmış bir sistemle dosya kopyalandığı anlamını taşımaktadır.

4384 numaralı girdinin işaret ettiği “İKK/Amiral Listesi1.xls” dosyası incelendiğinde bu dosyanın 
sahiplik bilgisisinin BUILTIN\Administrators olduğu görülmektedir.

Bu bulgu dosyanın diskin sökülüp başka bir bilgisayara takılıp kopyalanarak oluşturulduğunu 
göstermektedir.

Söz konusu dosyanın $LogFile sıra numarasının 28/07/2009 tarihinde oluşturulan dosyalardan 
büyük olması da bu bulguyu doğrulamaktadır.

4384 numaralı girdinin işaret ettiği “İKK/Amiral Listesi1.xls” dosyasının D: sürücüsüne sistem 
saati geri alınmış bir bilgisayar kullanılarak geri tarihli işlemlerle oluşturulan 132 girdiden biri 
olduğu anlaşılmaktadır.

D: sürücüsünde tarih ve tarih-MFT kaydı uyumluluğu açısından son işlem gören girdi 2976 MFT 
girdi numarasına sahip “System Volume Information/_restore{3D63EA63-1173-413D-9F74-
AB1925127957}/RP303” adlı otomatik sistem geri yükleme dizini olarak görülmektedir.

2976 numaralı MFT girdisidinin ayrıntılarına bakıldığında aşağıdaki tarih özellikleri tespit 
edilmektedir:
Tarih İşlem Boyut

27/07/2009 09:38:21 Dosyanın diskte oluşması 56 bayt

28/07/2009 11:05:20
Dosya  verisinde  değişiklik
Dosyanın diskteki durumunda değişiklik
Dosyaya erişim

56 bayt

2976 numaralı girdinin $LogFile'da kayıtlı sıra numarası 2,618,870,490 olarak belirlenmektedir.
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D: sürücüsünde tarih-MFT kaydı uyumluluğu açısından bir önceki işlem gören girdi 2978 MFT 
girdi numarasına sahip “System Volume Information/_restore{3D63EA63-1173-413D-9F74-
AB1925127957}/RP303/change.log.1” adlı otomatik sistem geri yükleme günlük dosyası 
görülmektedir.

2978 numaralı MFT girdisinin ayrıntılarına bakıldığında aşağıdaki tarih özellikleri tespit 
edilmektedir:
Tarih İşlem Boyut

27/07/2009 09:38:21 Dosyanın diskte oluşması 472288 bayt

27/07/2009 18:02:19
Dosya verisinde değişiklik
Dosyaya erişim

472288 bayt

28/07/2009 09:12:55 Dosyanın diskteki durumunda 
değişiklik

472288 bayt

2978 numaralı girdinin $LogFile'da kayıtlı sıra numarası 2,618,218,083 olarak belirlenmektedir.

Otomatik sistem geri yükleme günlük dosyaları gibi dosyalar kullanıcı müdahalesi dışında, 
işletim sistemi tarafından oluşturulmakta ve değiştirilmektedir. 

Dolayısıyla bu tür dosyalar da, virüslü dosyalarda olduğu gibi, disk üzerinde yapılan işlemlerin 
tespitini kolaylaştırmaktadır.

3. İNCELENEN DOSYALARIN MFT VE $LogFile GİRDİLERİNE GÖRE 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Yukarıdaki MFT ve $LogFile girdileri incelendiğinde özetle;
1. D: sürücüsüne son kaydedilen “İKK/Amiral Listesi1.xls” dosyasıdır.

2. “İKK/Amiral Listesi1.xls” dosyası 4384 numaralı MFT girdisiyle temsil edilmektedir.

3. “İKK/Amiral Listesi1.xls” dosyasının $LogFile girdisi 2,619,721,224 olarak 
belirlenmektedir.

4. D: sürücüsünde bulunan virüslü dosya olan r6r.exe dosyası sadece 2480 numaralı 
girdiyle temsil edilmektedir.

5. r6r.exe dosyasının $LogFile'da kayıtlı sıra numarası 2,619,648,723 olarak 
belirlenmektedir.

6. D: sürücüsünde tarih ve tarih-MFT kaydı uyumu açısından son işlem gören dosya 
“System Volume Information/_restore{3D63EA63-1173-413D-9F74-
AB1925127957}/RP303” adlı otomatik sistem geri yükleme günlük dizinidir.

7. “System Volume Information/_restore{3D63EA63-1173-413D-9F74-
AB1925127957}/RP303” dosyası 2976 MFT girdi numarasıyla temsil edilmektedir.

8. “System Volume Information/_restore{3D63EA63-1173-413D-9F74-
AB1925127957}/RP303” dizininin $LogFile'da kayıtlı sıra numarası 2,618,870,490 
olarak belirlenmektedir.
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Bu bulgulara göre;

1. Diskte en son 08/04/2004 19:34:17 tarihinde değişen r6r.exe dosyasının $LogFile sıra 
numarası, tarih ve tarih-MFT kaydı uyumu açısından son işlem gören dosyanın $LogFile 
sıra numarasından ileridedir.

2. r6r.exe dosyasının diskteki değişimi geri tarihlidir.

3. Diske son kaydedilen “İKK/Amiral Listesi1.xls” dosyasının diskte oluşturulması geri 
tarihlidir. 

Bu sebeplerle;

1. “System Volume Information/_restore{3D63EA63-1173-413D-9F74-
AB1925127957}/RP303” dizinini gösteren 2,618,870,490 $LogFile kayıt numarasından 
büyük olan $LogFile kayıt numarasına 

ve

2. “İKK/Amiral Listesi1.xls” dosyasını gösteren 2,619,721,224 $LogFile kayıt numarasından 
küçük olan $LogFile kayıt numarasına 

sahip dosyaların geri tarihli işlemlerle diske yüklendiği anlaşılmaktadır.

İncelenen;
1. “PROJE.doc” dosyasını içeren “TEMA TASLAK” dizini 5 numaralı sabit diskin D: 

sürücüsünde 3894 numaralı MFT girdisiyle temsil edilmektedir ve 2,619,376,550 
$LogFile kayıt numarasına sahiptir.

2. “PROJE.doc” dosyası 5 numaralı sabit diskin D: sürücüsünde 3895 numaralı MFT 
girdisiyle temsil edilmektedir ve 2,619,376,632 $LogFile kayıt numarasına sahiptir.

3. “Kitleşim.xls” dosyası 5 numaralı sabit diskin D: sürücüsünde 3896 numaralı MFT 
girdisiyle temsil edilmektedir ve 2,619,378,453 $LogFile kayıt numarasına sahiptir.

Bu bulgular ve tespitler sonucunda, incelenen her iki dosyanın ve “TEMA TASLAK” dizininin 5 
numaralı sabit diske diskin son kullanım tarihi olan 28/07/2009 tarihinden sonra, sistem saati 
geri alınmış bir bilgisayar kullanılarak oluşturulduğu anlaşılmaktadır.

Bu kopyalamanın gizlice ve kim tarafından gerçekleştirildiğinin tespitine olanak bırakmayacak 
şekilde yapıldığı kesindir.
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4. SONUÇ

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

Sayısal  kayıtların  içerdiği  bilgilerin  belge  niteliğine  sahip  olabilmeleri  için,  kusursuzca 
yorumlanabilmeleri ve başka bilgilerle doğrulanabilmeleri gereklidir.

Delil konusu dosyalardaki verilerden elde edilen son yazar bilgilerindeki kullanıcı adı ve dosya 
çalışma  yollarının  geçerli  ve  gerçek  bilgiler  olduğunun  sağlamasının  yapılabilmesi  için 
kullanılabilecek, dosyaların oluşturuldukları düşünülen bilgi işlem sisteminden ya da ağından 
elde edilmesi olası, ikincil veri noksandır.

5 numaralı sabit diskin, son kullanıldığı tarihten sonra sistem saati geri alınmış bir bilgisayara 
takılarak geri tarihli işlemlerle birçok dosya kaydedildiği tespit edilmiştir.

İncelenen "PROJE.doc"  ve  "Kitleşim.xls"  dosyalarının  da  5 numaralı  sabit  diske,  diskin  son 
kullanıldığı tarihten sonra sistem saati geri alınmış bir bilgisayara takılarak geri tarihli işlemlerle 
kaydedildiği tespit edilmiştir.

Bu  dosyaların  diske  kaydedilmesinde  izlenilen  yöntem,  adli  bilişim  açısından  manipülasyon 
olarak değerlendirilmektedir.

Ayrıca, incelenen;
1. “Kitleşim.xls” dosyasının oluşturulduğu gözüken tarihte piyasada olmayan Microsoft 

Office 2007 ile oluşturulduğu tespit edilmiştir.

2. “PROJE.doc” dosyasının ise yine Microsoft Office 2007 ile oluşturulduğundan 
şüphelenilmektedir.

Ancak, incelenen diskte kurulu olan sistemde bu Microsoft Office 2007'nin kurulu 
olmadığı tespit edilmektedir.

Yukarıda özetlenen tespitler ve bu raporda ayrıntılandırılan hususlar sebebiyle incelenen her iki 
dosyanın da delil olarak kullanılmalarının sakıncalı olduğu kanaatindeyim.
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