
13/5/2012

Sayın Av. Murat ERGÜN,

30/4/2012 tarihli inceleme talebiniz için, T.C. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2009/191 
dosya numarasıyla görülmekte olan davaya delil 5 numaralı sabit disk üzerinde dosya ve dizin 
incelemesi yapılarak 9/5/2012 tarihli raporumda ayrıntılı olarak anlatılan bulgulara ulaşılmıştı.

Ancak  bu  disk  üzerinde  yaptığım  diğer  adli  incelemeler  sırasında  elde  ettiğim  bulgularla, 
7/5/2012 tarihli raporumda 2 dizinin tarih bilgilerinin tespitinde sehven bir hata yaptığımı ve bu 
2 dizin hakkında raporumda verilen bilginin gerçeği yansıtmadığını tespit ettim.

Söz konusu hata, ayrıntısı incelenen İKK ve İKK/GENKURBSKTAKDİMİ dizinleriyle ilgili bulguda 
yapılmıştır.

Son derece büyük dikkat ve özenle yapılan incelemeye rağmen, 5 numaralı sabit diskin içerdiği 
verilerin muhteviyatı ve adli incelemenin karmaşıklığı yüzünden bu hata yapılmıştır.

Dolayısıyla, İKK ve İKK/GENKURBSKTAKDİMİ dizini üzerinde yapılan inceleme sonucunda elde 
edilen bulguların aşağıda sunulan şekilde dikkate alınması gerekmektedir.

Söz konusu raporun düzeltilerek güncellenen hali bilginize sunulmuştur.

Adli Bilirkişi
Tevfik Koray Peksayar

Mak. Müh. Lis. - Bilgi Tekn. Y. Lis.
İTÜ Diploma No: 76 - 387
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Bilirkişi Hakkında

1975 İstanbul doğumluyum.

Hazırlık,  ortaokul ve lise eğitimimi Nişantaşı  Anadolu Lisesi'nde tamamladım. Nişantaşı  Anadolu Lisesi 
Fen-Matematik bölümünden mezun oldum.

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünde lisans eğitimimi tamamladım.

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans programıyla yüksek lisans 
eğitimi gördüm.

Elektronik, bilgisayar ve ağ sistemleri üzerine çalışmaya ortaokul yıllarında amatör olarak başladım.

Lise yıllarının sonunda bu çalışmalarım profesyonelliğe yöneldi.

Lisans eğitimimin son 3 yılında ve yüksek lisans eğitimim boyunca bilgisayar ve ağ sistemleri üzerine 
yaptığım çalışmalara profesyonel olarak devam ettim. Bu süre zarfında birden fazla işletmede, özellikle 
web uygulamaları, ağ ve intranet sistemleri ve bilişim sistemlerinin iyileştirilmesi konularında çalıştım. 

1998  yılından  itibaren  sistem  başarımı,  güvenilirliği  ve  güvenliği  üzerine  çalışmalarda  bulunmaya 
başladım.

Bu çalışmalarım sırasında Windows işletim sisteminin birçok sürümü, popüler uygulama yazılımları ve bu 
yazılımlarının belgelenmemiş çalışma şekil ve davranışları  konusunda deneyim kazandım.

1999 yılından itibaren Windows tabanlı sistemlerin yanısıra Linux işletim sistemi üzerine yoğunlaştım. 

2000 yılından beri kendime ait şahıs firmam ile profesyonel hayatıma devam etmekteyim.

2010 yılından günümüze İstanbul Adli Yargi İlk Derece Mahkemesi Bilirkişi listesinde bilgi teknolojileri 
konusunda kayıtlı yeminli bilirkişiyim.
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Bilimsel İnceleme ve Bilirkişi Görüşü

1. Giriş

İnceleme “İKK/GENKURBSKTAKDİMİ/GENKURBŞK. TAKDİM/TEMA TASLAK/PROJE.doc” ve 
“İKK/Kitleşim.xls” dosyaları ile bu dosyaları içeren dizin, bu dizinleri içeren ana dizinler üzerinde 
yapılmıştır. 

Söz konusu 5 numaralı sabit diskin ön incelemesi, T.C. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekte 
olan 2010/283 numaralı dava için tarafımca yapılmış, bulgular 27/3/2012 tarihli raporumda sunulmuştur.

Aşağıda söz konusu raporda da yer alan özet bilgiler verilmiş, ayrıca bahsi geçen söz konusu raporda 
zaman kısıtlılığı dolayısıyla yer alamayan yeni bulgulara yer verilmiştir.

2. İnceleme Yapılan Kütük Bilgileri

İnceleme 1 adet sabit disk (5 numaralı sabit disk) imaj dosyası üzerinde yapılmıştır.

Adli  emanetten gelen imaj dosyası 1.9 GB'lık IMAGE.001 ila  IMAGE.041 dosya adlı  41 parça halinde 
olduğundan önce bu parçalar birleştirilip esas imaj dosyası elde edilmiştir.

Imaj tek dosya haline getirildikten sonra MD5 sayısal imzası alınmıştır.

MD5 sayısal imzasının cb063b2c013a53cab2c8ed2afe091ff0 olduğu görülmüştür.

Bu  imza  ımajın  adli  emanet  tarafından  teslim  edilen  günlük  dosyası  (2012-02-09  13-45-40  00021 
D2F.LOG) içindeki sayısal imzayla kıyaslanıp ımajın geçerliliği doğrulanmıştır.

3. Disk Hakkında Genel Bilgiler

3.1. Disk Donanımı

Markası: Samsung
Modeli: SP0802N
Seri numarası: 0637J2FWA19210

Diskin seri numarasına göre  üretim tarihi 2003 (W) yılının Ekim (A) ayı olduğu belirlenmiştir.

3.2. Dosya Sistemi

Disk üzerinde 2 bölüm bulunmuştur.

Bölüm Etiket Boyut Dosya Sistemi Kurulu İşletim Sistemi

1 SISTEM 20 GB NTFS Windows XP

2 DATA 54.56 GB NTFS Yok (veri depolama alanı)

3.3. Kurulu İşletim Sistemi

Diskin 1. bölümünde Windows XP işletim sisteminin kurulu olduğu tespit edilmiştir.

Kurulum  günlük  dosyasına  (WINDOWS/setuplog.txt)  göre  işletim  sistemi  kurulum  tarihi  9/4/2008 
14:52:14 olarak tespit edilmiştir.

Ancak kurulum günlük dosyasına  göre kurulum başlangıç saati 1/1/2001 00:22:50 olarak görülmektedir.

Kurulum  günlüğündeki  kayıtlara  göre  ağ  kurulumu  başlangıcında  sistem  saati  otomatik  olarak 
güncellenmekte olduğu görülmektedir. Bu durum da sistemin internet bağlantısına sahip olduğu izlenimini 
doğurmaktadır.
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3.4. Kurulu Microsoft Office sürümü

Kurulu Microsoft Office uygulaması sürümünün Office 9 (Office 2000) olduğu tespit edilmiştir.

Office bileşenlerinin son kullanıldığı tarihler
• Excel 2/7/2009 15:38:14 
• Word 28/7/2009 9:12:56
• Power Point 1/7/2009 15:56:59

olarak tespit edilmiştir.

3.5. Kurulu Anti-virüs Yazılımı

Kurulu anti-virüs yazılımının McAfee VirusScan Enterprise 8.5i sürümü olduğu tespit edilmiştir.

3.6. Sistemin Son Kullanıldığı Tarih

Disk ön belleği (pagefile.sys) dosyasına göre  sistemin en son kapatıldığı tarih 28/7/2009 11:03:23 
olarak belirlenmiştir.

3.7. Ağ Bağlantısı

Sisteme 10.5.1.2 IP adresinin atandığı ve makine isminin “ikk” olduğu tespit edilmiştir.

Bu yapılandırmadan sistemin TCP/IP uyumlu bir intranet sisteminde kullanıldığı, daha önce tespit edilen 
kurulum sırasında otomatik saat ve tarih güncellenmesi yapılmasından sistemin internet çıkışı yapabildiği 
tespit edilmiştir.

Disk üzerindeki incelemede 2. bölüm olan D sürücüsünün \\IKK\DATA (D) yol adıyla ağda paylaşılmış 
olduğu görülmüştür.

3.8. Tanımlı Kullanıcılar
Sistem kayıt defterinde yapılan incelemede sistemde 3 kullanıcının tanımlı olduğu, bunların;

Kullanıcı Adı Kullanıcı Kimliği (SID)

ikk S-1-5-21-1957994488-1035525444-725345543-1003

kemal S-1-5-21-1957994488-1035525444-725345543-1005

Administrator S-1-5-21-1957994488-1035525444-725345543-500

oldukları tespit edilmiştir.

3.9. Virüs Etkinliği

Diskin hem 1. hem de 2. bölümlerinde r6r.exe, 1. bölümünde ise expl0rer.exe ve amvo.exe adlarıyla 
kayıtlı virüs dosyaları tespit edilmiştir.

Bu  dosyaların,  Windows  XP'nin  otomatik  sistem  kurtarma  özelliğince  defalarca  yedeklenmiş  olduğu 
görülmüştür. Bu durum, virüslerin anti-virüs programını da etkileyerek kendilerini bulamaması için etkisiz 
hale getirmiş olduğuna işaret etmektedir.

Bulaşma olan dosyalar Clam anti-virüs tarafından aşağıdaki listede görüldüğü isimlerle tanınmaktadır.

Dosya Virüs

autorun.inf  Inf.Autorun-25

r6r.exe  Trojan.Spy-34972

WINDOWS/system32/amvo0.dll  Trojan.Spy-34937

WINDOWS/system32/amvo.exe  Trojan.Spy-34972

Documents and Settings/ikk/Local Settings/Temp/2.dll  Trojan.Spy-35202
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WINDOWS/EXPL0RER.exe  Worm.Autorun-853

WINDOWS/iexplore.exe  Worm.Autorun-853

Yapılan incelemeye göre;

1. Sisteme ilk bulaşma 11/5/2008 07:54:36 tarihinde r6r.exe ile olmuştur.

2. İlk bulaşan virüs Trojan.Spy-34972 “Truva Atı”dır.

3. Sistem kayıt defterine göre r6r.exe program dosyası sisteme bir CD takılarak çalışmıştır.

4. WINDOWS/system32/amvo.exe ile ilk bulaşan r6r.exe aynı Trojan.Spy-34972 “Truva Atı”dır.

5. Bu ilk bulaşmanın diğer bulaşmalara yardımcı olduğu, diğer virüslerin sisteme bulaşmasını 
sağladığı düşünülmektedir.

6. Disk üzerindeki taramada ikk kullanıcısının sistem kayıt defterinde rdr.exe'ye referanslara 
rastlanmıştır. Bu kayıtlara göre her dosya açıldığında ve her klasöre girildiğinde rdr.exe otomatik 
olarak çalışmaktadır.

7. Disk üzerindeki taramada ikk kullanıcısının sistem kayıt defterinde amvo.exe'ye referanslara 
rastlanmıştır. Bu kayıtlara göre amvo.exe her kullanıcı girişinde otomatik olarak çalışmaktadır.

8. WINDOWS/EXPL0RER.exe ve WINDOWS/iexplore.exe aynı solucan olan Worm.Autorun-853'ü 
içermektedir. 

Her iki dosya da 28/12/2007 tarihinde oluşturulmuş virüslerdir. 

Bu iki dosyadan WINDOWS/EXPL0RER.exe diğerinin otomatik olarak alınan yedeğidir. “EXPL0RER” 
kelimesinde O harfi 0 rakamıdır.

9. Disk üzerindeki taramada ikk kullanıcısının sistem kayıt defterinde WINDOWS/iexplore.exe'ye 
referanslara rastlanmıştır. Bu kayda göre bu dosya daha önce sadece sisteme kendiliğinden 
bulaşmamış, sistemde çalıştırılmıştır.

10. Defalarca otomatik olarak çalıştırıldıkları tespit edilen bu virüsler sistemin kapanış tarihine kadar 
etkin olarak çalışmışlardır.

Bulaşma olan bütün dosyalara devamlı erişim yapılmış, virüs taşıyan program dosyaları 
11/05/2008'den sistemin son kullanıldığı tarih olan 28/7/2009'a kadar sürekli çalışmışlardır.

11. Disk üzerinde yapılan inceleme de bunu doğrulamakta, r6r.exe ve autorun.inf dosyaları sürekli 
bulaşmakta, sürekli silinip sürekli kendilerini yeniden diske yazmaktadırlar.

Bulunan bu virüslerden;
1. r6r.exe ve amvo.exe  McAfee tarafindan PWS-Gamania.gen.a olarak isimlendirilen Truva Atı'dır. Bu 

iki virüs de özellikle online oyunlara odaklı parola ve kullanıcı bilgileri çalmayı amaçlayan kötü 
amaçlı yazılımlardır.

2. expl0rer.exe McAfee tarafindan BackDoor-CMI olarak isimlendirilen Truva Atı'dır. Sunucu-istemci 
mantığıyla bulaştığı sistemin her işlevine dışarıdan erişim sağlar. 

expl0rer.exe Microsoft tarafindan da Worm:Win32/Ahkarun.A olarak isimlendirilmektedir.

expl0rer.exe dosyasıyla bulaştığı tespit edilen Truva Atı'nın  “varyant” olarak tabir edilen ve 
sayılan özelliklerden başka özelliklere sahip olan hallerinin de olduğu yapılan araştırma ile 
bulunmuştur.

Bu Truva Atı'nın olası bir varyantı McAfee tarafından Generic.Downloader olarak tanınmaktadır. Bu 
varyant, belirli bir kaynaktan otomatik olarak dosya indirmesiyle tanınmaktadır.

Bu bulgulara ve virüslerin davranışları hakkında yapılan incelemeye göre; söz konusu sistemin 11/5/2008 
olarak tespit edilen ilk bulaşma tarihinden son kullanıldığı tarih olan 28/7/2009'a kadar, yaklaşık 15 ay 
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boyunca, tespit edilemeyen, büyük olasılıkla dışarıdaki herhangi bir sistemden idare edildiği,  sistemin 
kullanıcı adı, parola ve kullanıcının klavyeden girdiği bilgilerin dışarı aktarıldığı, dışarıdaki bu sistemden 
kötü amaçlı yazılımlarla dosya indirildiği olasılıkları tespit edilmiştir.

Sistemin  hizmet  verdiği  kurumun  güvenlik  duvarı  ile  korunduğu  varsayıldığında,  bu  virüsün  dışarıya 
ulaşabilmesini sağlayan yöntem olan “güvenlik duvarı delme” (İng. firewall piercing) tekniğini kullandığı 
ve “ters saldırı” (İng. inside-out attack) ile sistem üzerindeki etkisini kazandığı düşünülmektedir.

4. İnceleme Yapılan Dosya ve Dizinler
İnceleme söz konusu diskin 2. bölümü olan D sürücüsünde bulunan

• İKK/GENKURBSKTAKDİMİ/GENKURBŞK. TAKDİM/TEMA TASLAK/PROJE.doc
• İKK/Kitleşim.xls

dosyalarında yapılmıştır.

Ayrıca dosya incelemesi sırasında karşılaşılan dosya sahibi bilgilerinin diğer dosyalara kıyasla farklı olması 
dolayısıyla dosyaları içeren dizinler ve üst dizinleri olan

• İKK
• İKK/GENKURBSKTAKDİMİ
• İKK/GENKURBSKTAKDİMİ/GENKURBŞK. TAKDİM
• GENKURBSKTAKDİMİ/GENKURBŞK. TAKDİM/TEMA TASLAK

dizinleri de incelenmiştir.

5. Dizin Özellikleri
Listelerde verilen:

• Tam yolu dizinin disk üzerindeki kök dizine göre yoludur.
• Sahibi kullanıcı dosyayı oluşturan kullanıcıdır.
• Son erişim tarihi dizinin son erişildiği/son okunduğu tarihtir.
• Son değişiklik tarihi dizinin en son değişikliğe uğradığı tarihtir.
• Oluşturulma tarihi dizinin kayıtlı olduğu disk üzerinde oluşturulma tarihidir.

İncelemenin yapıldığı sistem olan kendi bilgisayarımda, bazı dizin sahiplerinin Windows kullanıcı kimliğiyle 
(SID) eşleşen kullanıcı tanımı olmadığı için DIR komutuyla dizinin sahibi “...” olarak görünmektedir.

Bu  bulgu,  dizinin  diskin  takılı  olduğu  sistemde  tanımlanan  bir  kullanıcı  tarafından  oluşturulduğunu 
göstermektedir.

Bu duruma sahip dizinlerin özelliğine msls yardımcı yazılım komutu ve Windows Gezgini ile bakılarak 
sahiplik bilgisi elde edilmiştir.

Adı İKK

Tam Yolu İKK

Sahibi Kullanıcı ... / S-1-5-21-1957994488-1035525444-725345543-1005 (kemal)

Linux stat Komutuna Göre

Son Erişim 8/4/2004 19:36:50

Son Değişiklik 8/4/2004 19:36:50

Oluşturulma 8/4/2004 19:36:50

Windows Gezginine Göre

Son Değişiklik 8/4/2004 19:36:50

Oluşturulma 6/5/2008 11:18:05

İKK dizini bulguları

1. Dizin 6/5/2008 11:18:05 tarihinde diskte “kemal” kullanıcısı tarafından oluşturulmuştur.
2. Dizinin son değişiklik tarihi  8/4/2004 19:36:50 olarak görülmektedir.
3. Bu değişiklik tarihinin dizinin oluşturulma tarihinden eski olması, eski tarihli ve sistem seviyesinde 
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kopyalandığı tespit edilen diğer dosya ve dizinlerden biri olan “Amiral Listesi1.xls” dosyasına işaret 
etmektedir.

4. İKK dizini en son 8/4/2004 19:36:50'de “Amiral Listesi1.xls” dosyası ile değişikliğe uğramıştır.

Adı GENKURBSKTAKDİMİ

Tam Yolu İKK/GENKURBSKTAKDİMİ

Sahibi Kullanıcı ... / S-1-5-21-1957994488-1035525444-725345543-1005 (kemal)

Linux stat Komutuna Göre

Son Erişim 8/4/2004 19:38:19

Son Değişiklik 8/4/2004 19:38:19

Oluşturulma 8/4/2004 19:38:19

Windows Gezginine Göre

Son Değişiklik 8/4/2004 19:38:19

Oluşturulma 23/9/2008 9:38:18

İKK/GENKURBSKTAKDİMİ dizini bulguları

1. Dizin 23/9/2008 9:38:18 tarihinde diskte “kemal” kullanıcısı tarafından oluşturulmuştur.
2. Dizinin son değişiklik tarihi  8/4/2004 19:38:19 olarak görülmektedir.
3. Dizinin son erişim tarihi 8/4/2004 19:38:19 olarak görülmektedir.
4. Dizinin  son  erişim  ve  son  değişiklik  tarihlerinin  eşit  olması,  dizinin  niteliklerinde  8/4/2004 

19:38:19 tarihinde değişiklik yapıldığını göstermektedir.

Bu tarihin dizinin oluşturulma tarihinden eski olması dizin üzerindeki değişikliklerin sistem tarihi 
değiştirilerek yapıldığına işarettir.

Adı GENKURBŞK. TAKDİM

Tam Yolu İKK/GENKURBSKTAKDİMİ/GENKURBŞK. TAKDİM

Sahibi Kullanıcı ... / S-1-5-21-1957994488-1035525444-725345543-1005 (kemal)

Linux stat Komutuna Göre

Son Erişim 15/7/2009 12:49:11

Son Değişiklik 15/7/2009 12:49:11

Oluşturulma 15/7/2009 12:49:11

Windows Gezginine Göre

Son Değişiklik 15/7/2009 12:49

Oluşturulma 10/10/2008 17:00:45

İKK/GENKURBSKTAKDİMİ/GENKURBŞK. TAKDİM dizini bulguları

1. İKK/GENKURBSKTAKDİMİ/GENKURBŞK. TAKDİM dizini 10/10/2008 17:00:45 tarihinde 
oluşturulmuştur.

2. 15/7/2009 12:49:11 tarihinde dizinde değişiklik olmuştur.

T.C. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Dosya No 2009/191 – Sayısal Delil İncelemesi - Sayfa 7 / 13



Adı TEMA TASLAK

Tam Yolu GENKURBSKTAKDİMİ/GENKURBŞK. TAKDİM/TEMA TASLAK

Sahibi Kullanıcı BUILTIN\Administrators

Linux stat Komutuna Göre

Son Erişim 15/7/2009 12:49:11

Son Değişiklik 15/7/2009 12:49:11

Oluşturulma 15/7/2009 12:49:11

Windows Gezginine Göre

Son Değişiklik 15/7/2009 12:49

Oluşturulma 15/7/2009 12:49

GENKURBSKTAKDİMİ/GENKURBŞK. TAKDİM/TEMA TASLAK dizini bulguları

1. GENKURBSKTAKDİMİ/GENKURBŞK. TAKDİM/TEMA TASLAK dizini 15/7/2009 12:49:11 tarihinde 
oluşturulmuştur.

2. Bu tarihten sonra dizinin adı ya da nitelikleri değiştirilmemiştir.

3. Dizinin  oluşturulması  üst  dizin  olan  İKK/GENKURBSKTAKDİMİ  dizininin  niteliklerinden  de 
anlaşılmaktadır.

4. Dizinin sahibi olarak “BUILTIN\Administrators” görülmektedir. “BUILTIN\Administrators” kullanıcısı 
aslında bir kullanıcı değil, tüm Windows sistemlerinde öntanımlı olan yönetici grubudur.

NTFS dosya sisteminde;
1. Dosya/dizinler kopyalandığında/oluşturulduğunda varsayılan dosya/dizin sahibi olarak, kök dizinin 

de  sahibi  olan,  “BUILTIN\Administrators”  kaydı  yazılır.  Kopyalama/oluşturma  işlemini  yapan 
kullanıcı biliniyorsa gerçek sahiplik bilgisi kaydedilir.

2. Diskteki alan, dizin ya da sürücünün kendisi, ağ üzerinde okuma ve yazma yetkileri tamamen açık 
olarak  paylaştırıldığında,  ağdan  dosya/dizin  kopyalandığında/oluşturulduğunda  dosya/dizin 
sahipliği bilgisi “<MAKİNE ADI>\Guest” olarak" kaydedilir.

3. Dosya/dizin,  Windows etki  alanı ya da Windows çalışma grubuna ait bir bilgisayardan, geçerli  
kullanıcı bilgileri ile giriş yapan bir kullanıcı tarafından ağdan kopyalandığında/oluşturulduğunda 
dosya/dizin  sahipliği  bilgisi  dosya/dizini  oluşturan/kopyalayan  geçerli  kullanıcı  bilgisi  olarak 
kaydedilir.

4. Dizin, VMware, Virtualbox gibi bir sanal makine yönetim yazılımı kullanımı için tanımlanmış sanal 
dizin  ise  dosya/dizin  sahipliği  bilgisi  “<MAKİNE  ADI>\Everyone”  ya  da  “\Everyone”  olarak 
kaydedilir.

Örneğin söz konusu diskin 1. bölümü olan C sürücüsünde bulunan sistem yöneticisine ait profil dizini olan 
C:\Documents and Settings\Administrator dizini içindeki tüm girdilerin sahiplik bilgisi olarak “...” kaydı 
görülmektedir.  Administrator  kullanıcısının  Windows  kullanıcı  kimliği  birbirinden  farklı  her  sistemde 
farklıdır. Bu yüzden, kullanıcı kimliği eşleşmediği için, incelemenin yapıldığı kendi bilgisayarımda, sahiplik 
bilgisi “...” olarak görülmektedir.

Dosya/dizinlerin  “BUILTIN\Administrators”  dosya  sahipliği  bilgisine  sahip  olmasında  en  önemli  örnek 
sistem  seviyesinde,  işletim  sistemi  özellikleri  ve  müdahalesi  olmadan,  disk  üzerinde  doğrudan 
oluşturulmaları durumudur.

Windows XP kurulumu bu duruma önemli bir örnektir. Kurulum sırasında, sistem üzerinde herhangi bir 
kullanıcı doğal olarak tanımlı olmadığı için, oluşturulan dosyaların hepsi “BUILTIN\Administrators” sahiplik 
bilgisini gösterir. Bu yüzden, söz konusu diskin tüm sistem dosya ve dizinleri “BUILTIN\Administrators” 
dosya sahipliği bilgisine sahiptir.
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Bu bilgi ve bulgular ışığında, GENKURBSKTAKDİMİ/GENKURBŞK. TAKDİM/TEMA TASLAK dizininin başka 
bir kaynaktan kopyalanarak sistem seviyesinde, büyük bir olasılıkla diskin başka bir sisteme takılarak, 
oluşturulduğu anlaşılmaktadır.

5. Dosya Özellikleri
Listelerde verilen;

• Tam yolu dosyanın disk üzerindeki kök dizine göre yoludur.
• Sahibi kullanıcı dosyayı oluşturan kullanıcıdır.
• “Üst Veriye Göre” başlığı altındaki veriler dosya üst bilgisinde sağlanan bilgilerdir.
• “Dosya Sistemine Göre” başlığı altında verilen;

◦ Son erişim tarihi dosyanın son erişildiği/son okunduğu tarihtir.
◦ Son değişiklik tarihi dosyanın en son değişikliğe uğradığı tarihtir.
◦ Oluşturulma tarihi dosyanın kayıtlı olduğu disk üzerinde oluşturulma tarihidir.

Adı PROJE.doc

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

Sahibi Kullanıcı BUILTIN\Administrators

Tipi Microsoft Word dosyası

Boyutu (bayt) 28160

MD5 İmzası 6acd30a4b7c69871805f6540035604dc

SHA1 İmzası 82af26e6b90f184e5e629f86a5057086d0e87d2a

Üst Veriye Göre

Başlık <boş>

Konu <boş>

Dil Türkçe

Oluşturan Alaettin SEVİM 2/3/2008 11:05:00

Son 
Kaydedilme

Alaettin SEVİM 21/3/2009 21:46:00

Firma <boş>

Düzenleme 
Süresi

01:40:00

Değişiklik 
Sayısı

15

Son Baskı -

Sayfa Sayısı 1

Oluşturulduğu 
İşletim Sistemi

Windows

Oluşturulma 
Dosya Sürümü

Word 8.0 (Word 97)

Değiştirilme 
Dosya Sürümü

Word 8.0 (Word 97)

Oluşturan 
Uygulama

Microsoft Office Word

Son Yazar Bilgileri
<boş>

Dosya Sistemine Göre

Son Erişim 15/7/2009 12:49:11

Son Değişiklik 22/3/2009 21:14:36

Oluşturulma 15/7/2009 12:49:11
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Diğer Bilgiler

Gerçek sayfa sayısı: 2

İKK/GENKURBSKTAKDİMİ/GENKURBŞK. TAKDİM/TEMA TASLAK/PROJE.doc Bulguları

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

2. 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.

3. 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. 

4. Dosyanın  son  erişim  ve  oluşturulma  tarihlerinin  eşit  olması  dosyanın  başka  bir  kaynaktan 
kopyalanarak oluşturulduğunu göstermektedir.

Dosyanın, bulunduğu İKK/GENKURBSKTAKDİMİ/GENKURBŞK. TAKDİM/TEMA TASLAK/ diziniyle;
1. Aynı tarih,
2. Aynı kullanıcı sahipliği,
3. Sahip olan kullanıcının varsayılan öntanımlı  “BUILTIN\Administrators” kullanıcısı olması

sebebiyle dosyanın içinde bulunduğu dizinle birlikte başka bir kaynaktan, uzaktan yükleme veya diskin 
başka bir sisteme takılarak kopyalama ile sistem seviyesinde oluşturulduğu anlaşılmaktadır.

Adı Kitleşim.xls

Tam Yolu İKK/Kitleşim.xls

Sahibi Kullanıcı BUILTIN\Administrators

Tipi Microsoft Excel dosyası

Boyutu (bayt) 22016

MD5 İmzası b904a03b40212a07f52ec289883af23f

SHA1 İmzası 6837c8f8d125be4456094d9c850df95bcecc16cc

Üst Veriye Göre

Başlık <boş>

Konu <boş>

Dil Bilinmeyen

Oluşturan İkk 8/4/2003 10:24:07

Son 
Kaydedilme

Alaettin SEVİM 4/5/2008 18:12:46

Firma ikk

Düzenleme 
Süresi

00:00:00

Değişiklik 
Sayısı

0

Son Baskı -
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Oluşturulduğu 
İşletim Sistemi

Windows

Oluşturulma 
Dosya Sürümü

<boş>

Değiştirilme 
Dosya Sürümü

<boş>

Oluşturan 
Uygulama

Microsoft Excel

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

Dosya Sistemine Göre

Son Erişim 15/7/2009 12:49:27

Son Değişiklik 22/3/2009 20:14:36

Oluşturulma 15/7/2009 12:49:27

Bulgular

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

Dosyanın kayıtlı bulunduğu diskin üretim tarihi Ekim 2003'tür.

Dosyanın, kaydedildiği 5 numaralı sabit disk üzerinde, sistem tarihi değiştirilmeksizin 
oluşturulması mümkün değildir.

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

3. Dosya 22/3/2009 20:14:36 tarihinde oluşturulduğu disk üzerinde taşınmış veya başka bir diske 
kopyalanmıştır.

4. Dosyanın son erişim ve oluşturulma tarihleri eşittir.

Bu durum dosyanın 15/7/2009 12:49:27 tarihinde diske kopyalanarak oluşturulduğunu 
göstermektedir.

5. 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.

6. Excel  dosya  tipi  BIFF  (Binary  Interchange  File  Format)  olarak  da  anılır  ve  bu  dosya  tipiyle 
sağlanan dosya özellikleri yardımcı programlarla görülebilir.

Bu yönetemle, dosyanın sadece Microsoft Excel 2.0 sürümünde bulunan FONT2 BIFF girdisine 
sahip olduğu görülmüştür.

7. 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.

8. Dosyanın  oluşturulduğu  tarihte  kullanılması  olası  Microsoft  Office  97/2000/XP  sürümleriyle 
oluşturulan  Excel  dosyalarında  her  dosyanın  baş  kısmına  yakın  alanda,  genellikle  0x0400 
konumunda, “Root Entry” ibaresi yer almaktadır.

Söz konusu dosyada bu ifade dosya sonuna yakın, 0x5400 konumundadır.
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Bu durum, dosyanın Office 2007 ile  oluşturulmuş bir  dosya üzerinde çalışılıp,  içine daha eski 
Office sürümünden içerik kopyalanıp, uyumluluk kipinde kaydedildiğine işaret etmektedir.

9. Dosya içinde, dosyanın baş kısmına yakın olan 0x039e konumunda, Microsoft Office 2007'ye 
özgü, Calibri yazıtipine referans bulunmaktadır.

Bu durum dosyanın Microsoft Office 2007 kullanılarak oluşturulduğuna işarettir.

Dosyanın oluşturulduğu tarih olan 8/4/2003'te Microsoft Office 2007 henüz piyasaya 
sürülmemiştir.

10. 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.

Bu bilgi ve bulgular ışığında İKK/Kitleşim.xls dosyasının;
1. Disk üzerinde oluşturulmadığı,
2. Diske başka bir kaynaktan aktarıldığı,
3. Uzaktan yükleme veya diskin başka bir sisteme takılarak kopyalama ile sistem seviyesinde 

oluşturulduğu,
4. Oluşturulduğu sistemde tarih değişikliği yapılarak 8/4/2003 tarihinde oluşturulduğunu gösterecek 

biçimde, bu tarihte piyasaya sürülmemiş olan Office 2007 kullanılarak oluşturulduğu
anlaşılmaktadır.

İki dosyanın disk üzerinde oluşturuldukları saat bilgisi arasındaki 16 saniyelik fark kopyalamanın arda 
arda yapıldığına işaret etmektedir. 

Disk  üzerinde,  her  iki  dosyanın  oluşturulma  zaman  bilgisine  çok  yakın  oluşturulma  tarihi  ve 
“BUILTIN\Administrators” kullanıcı sahipliğinde olan birçok dosya daha bulunmaktadır.

6. SONUÇ

Yapılan araştırma ve inceleme sonucunda;

1. Sistemde bulunan virüsün sistemin başka bir kaynaktan kontrol edilmesine olanak 
sağlayabileceği,

2. Bu virüsün çalıştığı sisteme işletim sistemi özellikleri ve işletim sistemi müdahalesi dışında kalan, 
sistem seviyesinde dosya kopyalama dahil, işlemler yaptırabileceği,

3. "Kitleşim.xls" dosyasının başka bir disk üzerinde, oluşturulma tarihi olarak gözüken tarihte 
piyasaya sürülmemiş olan Office 2007 yazılımı kullanılarak, tarih değişikliğiyle oluşturulduğu,

4. "Kitleşim.xls"  ve "PROJE.doc" dosyalarının disk üzerinde Excel ve Word uygulamaları kullanılarak 
bilgisayarda tanımlı bir kullanıcı tarafından oluşturulmadıkları,

5. "Kitleşim.xls"  ve "PROJE.doc" dosyalarının bulundukları diske başka bir kaynaktan kopyalanarak 
oluşturuldukları,

6. Bu kopyalama işleminin işletim sistemi özellikleri dışında bir yöntemle uzaktan yükleme veya 
diskin bağlı olduğu sistemden sökülüp başka bir sisteme takılarak sistem seviyesinde yapıldığı,

7. Disk üzerinde, bu iki dosya haricinde, her iki dosyanın oluşturulma zaman bilgisine çok yakın 
oluşturulma tarihi ve “BUILTIN\Administrators” kullanıcısı sahipliğinde olan birçok dosyanın 
bulunması dolayısıyla kopyalamanın topluca yapıldığı

tespit edilmiştir.

Dosyaların uzaktan yüklenmesi durumu düşünüldüğünde, bu işlemin işletim sistemi özellikleri kullanılarak 
yapılmadığı  açıktır.  Dosyaların  özel  bir  yöntemle  kopyalanması  işlemi  sistemde çalışmakta  olan  virüs 
kullanılarak  yapılması  olasıdır.  Böyle  bir  durumda  kopyalamanın,  söz  konusu  virüsün  kullandığı  kod 
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şifreleme gibi özellikleri dolayısıyla kim tarafından ve nereden yapıldığının tespiti mümkün değildir.

Dosyaların disk çıkaralarak kopyalanması durumu düşünüldüğünde, söz konusu diskin çalışmakta olan ve 
mesai süresince kesintisiz çalışması gerektiği tahmin edilen sistemden, hizmet süresi içerisinde sökülmesi 
normal şartlar altında arıza ve benzer durumlar dışında, normal bir durum değildir. Ayrıca arıza ve bakım 
için müdahale edlen bir sisteme bu yöntemle bu özellikteki dosyaların kopyalanması da normal bir durum 
olarak açıklanamaz.

Her  iki  durumda  da  kopyalamanın  gizlice  ve  kim  tarafından  gerçekleştirildiğinin  tespitine  olanak 
bırakmayacak şekilde yapıldığı kesindir.

Diskin takılı  olduğu bilgisayarda ve bağlı olduğu ağda tanımlı olmayan bir kullanıcı  tarafından, kurulu 
işletim  sistemi  kullanımı  dışında  başka  bir  yöntemle,  tarih  değişikliği  de  içeren  şekilde  yapılan  bu 
kopyalama işlemi dolayısıyla incelenen "Kitleşim.xls" ve "PROJE.doc" dosyaları delil bütünlüğü açısından 
ciddi endişe uyandırmaktadır.

Adli Bilirkişi
Tevfik Koray Peksayar

Mak. Müh. Lis. - Bilgi Tekn. Y. Lis.
İTÜ Diploma No: 76 - 387
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