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Özet 
Dijital delil kavramı oldukça yeni olsa da günümüzde adını çok sık duymaya başladığımız 

bilişim suçları, boyutlarını gittikçe arttırarak geleceğe yönelik büyük tehditler oluşturmaktadır. Bilişim 

suçlarının tespit edilmesi ve cezalandırılmasında en önemli hususlardan bir tanesi de olay yerinden 

elde edilen dijital delillerdir. Dijital deliller yapı itibariyle çok hassas olup, dışarıdan herhangi bir 

müdahale ile kolay bir şekilde değiştirilmeye veya bozulmaya müsait verilerdir. Bu yüzden delillerin 

tespiti, toplanması, taşınması, analiz edilmesi gibi konularda belirli yöntemler ve yollar izlenmeli ve 

aynı zamanda dijital delillerin mahkeme esnasında mutlak delil özelliği gösterebilmeleri için 

toplandığı andan itibaren hiçbir şekilde değiştirilmediğinin, bütünlüğünün bozulmadığının, hangi 

tarihte kimlerden ve kimler tarafından alındığının mutlak suretle kanıtlanması gerekmektedir. Bu 

makalede öncelikle dijital delil nedir, bilişim suçları kapsamında dijital deliller çeşitleri ele alınacak 

olup, ülkemiz ve dünya çapında ki mevcut sıkıntılar ve geleceğe yönelik çözüm önerileri 

değerlendirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Bilişim Suçları, dijital delil, sayısal delil, dijital delillendirme, bilişim adli tıbbı, 

dijital delil tipleri, dijital delil kavramının hukuki niteliği, e-delil,  

Dijital Delil Nedir? 
YaĢadığımız çağ itibari ile her yerde karĢımıza çıkan teknoloji ve biliĢim sistemlerinin 

veya bilgileri iĢleme tabi tutma yetisine sahip elektronik cihazların veri depolama aygıtları 

üzerinde bulunan yahut bu aygıtlar üzerinden dolaylı olarak geçen, suç veya suçu tespit 

edebilecek nitelikte delil özelliği taĢıyabilecek verilerdir. 

Günümüz elektronik çağında biliĢim sistemleri o kadar yaygınlaĢmıĢtır ki adli biliĢimi 

sadece bilgisayar sistemleri ile kısıtlamak çok yanlıĢ olur.  

 

Resim 1: Dijital deliller de tıpkı parmak izi gibidir. 

Bilişim Suçlarının Sınıflandırılması 

1. Hedef olarak biliĢim sistemleri  : Yetkisiz eriĢim, Servis dıĢı bırakma, verilere 

zarar, vs. 

2. BiliĢim Bağlantılı Suçlar  : Kredi kartı dolandırıcılığı, Telif hakları ihlali 

3. BiliĢim Vasıtalı Normal Suçlar : UyuĢturucu trafiği, kara para aklama, hakaret 

sövme, terör, vs. 
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Dijital Delil Uygulamaları: 

Dijital ortamda yapılacak arama, el koyma tedbiri CMK‘nın 134. maddesinde 

düzenlenmektedir. ―bir suç dolayısıyla yapılan soruĢturmada, somut delillere dayanan 

kuvvetli Ģüphe sebeplerinin varlığı ve baĢka surette delil elde etme imkânının bulunmaması 

halinde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine‖ hakim kararıyla ―Ģüphelinin kullandığı 

bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasını, bilgisayar 

kayıtlarından kopya çıkarılmasını, bu kayıtların çözülerek metin hâline getirilmesini‖ 

düzenlemektedir. Bu tedbirin dijital delillerin elde edilmesi anlamında en sık baĢvurulan 

yöntem olduğu söylenebilir. Öte yandan, belirtmek gerekir ki bazı veriler Ģüphelinin 

kullandığı biliĢim sistemi ile diğer biliĢim sistemlerinin iletiĢimi anında akıĢ halinde de 

bulunabilir. Böyle bir durumda akıĢ halindeki verilerin toplanması, CMK‘nın 135. 

maddesinde düzenlenen iletiĢimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması tedbiri kapsamında 

gerçekleĢtirilecektir.
1
 

 

Ceza Muhakemesinde Dijital Delil Elde Etmenin Hukuki 

Niteliği 

Türk hukukunda dijital delil elde etmeye yönelik asli koruma tedbiri olan CMK m. 134 

çerçevesinde dijital delile teknolojik ve hukuksal açıdan yaklaşılmıştır. Hâkim kararına bağlı olarak 

bilişim sistemlerine el koyulmakta ve içlerindeki verilerden dijital deliller elde edilmektedir. Ayrıca 

dijital veriler tüm dünyada delil olarak kabul edilmektedir. 

 

Dijital Delilin Yapısı 

Say‘ın Ashcroft‘dan aktardığına göre, BirleĢik Devletler Adalet Bakanlığı, Ulusal Adalet 

Enstitüsü‘nün belirlediği dijital delillerin yapısal özellikleri Ģu Ģekildedir: 

 DNA ve parmak izi gibi latenttir. 

  Kolaylıkla değiĢtirilebilir, bozulabilir veya yok edilebilir 

  Dünya çapında bir alana dağılmıĢ olabilir. 

  Zamana bağlı olabilir. 
2
 

Dijital deliller yapıları itibari ile ister donanımsal ister yazılımsal olsunlar kolay 

bozulabilir, kırılabilir ya da deforme olabildikleri gibi uzaktan eriĢimle imha edilme ve 

değiĢiklikler yapılmaya müsaittir. Bunun için dijital delilin bütünlüğünün bozulmamıĢ olması 

inanırlığı ve güvenirliği artıran bir unsur olacaktır. 

                                                           
1
   Değirmenci, Ceza Muhakemesinde Sayısal (Dijital) Delil, 309-312 

2
   Forensic Examination of Digital Evidence: A Guide for Law Enforcement- Ashcroft 
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       Dijital delilin delil olarak diğer delillere kıyasla bir baĢka dezavantajı ise dijital delilin 

incelenme ve analiz maliyetinin yüksek oluĢudur. Dijital delili oluĢturan verinin nasıl iĢlem 

gördüğünü ve özel süreç kurallarının nasıl yorumlandığını bilmek güçtür ve bu bağlamda 

dijital verilerin hukuki değerinin belirlemek zordur. Diğer yandan dijital delilleri aslına uygun 

olarak muhafaza ve depolama zordur. Bu bağlamda sertifikasyon modellerinin önemi öne 

çıkmaktadır. 
3
 

Bilişim Suçları ile ilgili Kanunlar 

TCK (Bilişim Suçları)  

 
MADDE 243. – Yekisiz EriĢim –Sisteme Girme 

MADDE 244. – Hacking, Verileri Engelleme, Bozma, DeğiĢtirme, Yok etme. 

MADDE 245. – Kredi Kartı ve Banka‘ya karĢı iĢlenen suçlar. 

MADDE 246. – Tüzel kiĢiler hakkındaki tedbirler 

 

TCK (Bilişim Vasıtalı Suçlar) 

 

MADDE 124. – HaberleĢmenin engellenmesi 

MADDE 125. – Hakaret 

MADDE 132. – HaberleĢmenin Gizliliğini Ġhlal. 

MADDE 133. – KiĢiler arası konuĢmaların dinlenmesi ve kayda alınması. 

MADDE 135. – KiĢisel verilerin kaydedilmesi. 

MADDE 136. – Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme. 

MADDE 138. – Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme. 

MADDE 142. – Nitelikli Hırsızlık. 

MADDE 158. – Nitelikli Dolandırıcılık. 

MADDE 226. – Müstehcenlik Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 

MADDE 71 – Manevi Haklara Tecavüz.  

MADDE 72 – Mali Haklara Tecavüz. 

MADDE 73 – Diğer Suçlar. 

 

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu  
 

MADDE 12–Gümrük idarelerinde sahte beyan ve belge. 

 

Ceza Muhakemesi Kanunu 
 

MADDE 134 – Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama 

ve el koyma 

 

 

                                                           
3
   Olgun Değirmenci, Ceza Muhakemesinde Sayısal (Dijital) Delil, (Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2014), 136. 
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Koruma Tedbiri Kavramı  

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumuzun 153. maddesine göre ceza muhakemesi, bir 

suçun iĢlenmesi ile ilgili olarak ―zehab‖ derecesinde bir Ģüphenin ortaya çıkmasıyla baĢlar. 

Bu andan itibaren, muhakemenin sağlıklı bir Ģekilde yapılabilmesi için, bazı tedbirlere 

baĢvurulması gerekebilir. Bu tedbirler, Ģüpheli veya sanığın hazır bulunmasını ya da delillerin 

karartılmamasını sağlamaya yönelik olabileceği gibi, ileride verilecek hükmün yerine 

getirilmesini sağlamak amacını da taĢıyabilir. ĠĢte bu amaçlarla ve bir suç iĢlendikten sonra ve 

fakat hükümden önce baĢvurulan, hemen hepsi bireyin anayasalarda teminat altına alınan bazı 

temel hak ve özgürlüklerini sınırlandıran ve bu nedenle ceza muhakemesi hukukunun alanı 

dıĢına da taĢan bir nitelik gösteren bu tedbirlere, koruma tedbiri denilmektedir.
4
 

Yukarıda belirtilen koruma tedbiri kavramı Adli BiliĢim suçlarında çok daha bilinçli 

ve hızlı bir Ģekilde uygulanmalıdır. Uzmanı olmayan bir kiĢinin müdahalesi sonucu bilgi 

tamamen kaybolabileceği ya da bozulacağı unutulmamalıdır. Tabii kanunlar çerçevesinde 

(CMK 134) Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve 

el koyma iĢlemi en hızlı ve en uzman bir Ģekilde uygulanmalıdır.  

 

"BİLGİSAYARLARDA, BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA VE KÜTÜKLERİNDE ARAMA, 

KOPYALAMA VE ELKOYMA 

Madde 134 - (1) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, başka surette delil elde etme imkânının 

bulunmaması halinde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine şüphelinin kullandığı bilgisayar ve 

bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından kopya 

çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin hâline getirilmesine hâkim tarafından karar verilir. 

(2) Bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine şifrenin çözülememesinden dolayı 

girilememesi veya gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması halinde çözümün yapılabilmesi ve gerekli 

kopyaların alınabilmesi için, bu araç ve gereçlere el konulabilir. Şifrenin çözümünün yapılması ve 

gerekli kopyaların alınması halinde, el konulan cihazlar gecikme olmaksızın iade edilir...." 

Dijital Delilin Bulunacağı Ortamlar 

Donanımsal: 

 Depolama aygıtları sabit diskler, taĢınabilir sabit diskler, usb bellekler, hafıza 

kartları,  

 Dijital fotoğraf makinesi hafızası, 

 Cep telefonları hafızaları,  

 Geçici veya kalıcı olarak tutulabilen bellek ara yüzleri (medya hafızaları, yazıcı 

hafızası, ram… vb) 

 Akıllı araba kayıtları 

                                                           
4
   Kunter-Yenisey-Nuhoğlu-Ceza Muhakemesi Hukuku-14.basım 
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 DVD ve CD‘ler 

 Mp3 çalarlar 

 Otomatik cevap veren makinelerin kayıtları 

 Parmak izi okuyucuları 

 ÇeĢitli nesneler içine gizlenmiĢ kayıt cihazları 

Yazılımsal: 

 E-posta, 

 Sunucu kayıt dosyaları, 

 Bilgisayar logları, 

 Bluetooth geçmiĢi, 

 Chat (sohbet sayfası) kayıtları, 

 Internet geçmiĢi, 

 Program veri tabanları, 

 Web sayfaları, 

 Abone kayıtları, 

 KurtarılmıĢ veriler, 

 Bozuk veya ĢifrelenmiĢ dosyalar, 

 Navigasyon verileri, 

 Veri depolama aygıtı imajları (yansıması) 

Dijital Delilin Elde Edilmesi Aşamaları 

 
Adli biliĢim

5
 projeleri verilerin toplanması ve elde edilmesi, incelenmesi, raporlanması 

ve saklanması olarak 5 aĢamada incelenebilmektedir. Bu 5 aĢama içerisinde verilerin 

toplanması ve elde edilmesi aĢamasında adli biliĢim uzmanının karĢısına çıkan ve adli biliĢim 

projelerinde büyük öneme sahip olan bir halka delil zinciridir. 

Veri toplama aĢamasında en önemli olgu güvenilirliği korumaktır. Dijital delil sadece 

somut olarak bir biliĢim sisteminde duran veri demek değildir. E-postalar, virüsler ve sosyal 

medya öğeleri gibi farklı uçlara hızlı bir Ģekilde ulaĢan dinamik veriler de olabilir. 

 

                                                           
5
   Ses, görüntü, veri, bilgi veya bunların birleĢiminden oluĢan her türlü biliĢim nesnesinin incelendiği bilim dalı. 
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Resim 2: Delil zinciri 

Delil zinciri iĢlemenin önemi güvenilirliği artırdığı gibi dijital delilin kaybolmasını da 

engeller.  

Zincir OluĢturma AĢamaları: 

1. Delil nerede, ne zaman, ne amaçla, nasıl elde edildi? 

2. Fiziksel delil el değiĢtirme de kime, nasıl ve ne zaman teslim edildi? 

3. Dijital delil nasıl ve nerede muhafaza edilecek? 

4. Delil mahkemeye hangi yoldan ve nasıl gelecek? 

5. BilirkiĢilere verilecekse orijinal hali ve veri bütünlüğü nasıl sağlanacak? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delil Zinciri 

Veri Toplama

Elde Etme

İnceleme

Raporlama

Saklama
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Örnek bir Delil Tespit ve Zinciri Formu: 

DELĠL ZĠNCĠRĠ 

Tespiti Yapan Makam:  Tespiti Yapan KiĢi:  

Tarih / Saat :  Sayfa No:  

TESPĠT EDĠLENLER 

Sıra No: Delil Adı Cinsi Açıklama 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

EL DEĞĠġTĠRME KAYDI 

El 

değiĢtiren 

Kayıt 

No: Teslim Eden Adı / 

Ġmza / Tarih 

……………….……… / …………….. 

Adı:  Teslim Alan Adı / 

Ġmza / Tarih 

……………….……… / …………….. 

El 

değiĢtiren 

Kayıt 

No: Teslim Eden Adı / 

Ġmza / Tarih 

……………….……… / …………….. 

Adı:  Teslim Alan Adı / 

Ġmza / Tarih 

……………….……… / …………….. 

El 

değiĢtiren 

Kayıt 

No: Teslim Eden Adı / 

Ġmza / Tarih 

……………….……… / …………….. 

Adı:  Teslim Alan Adı / 

Ġmza / Tarih 

……………….……… / …………….. 

El 

değiĢtiren 

Kayıt 

No: Teslim Eden Adı / 

Ġmza / Tarih 

……………….……… / …………….. 

Adı:  Teslim Alan Adı / 

Ġmza / Tarih 

……………….……… / …………….. 

El 

değiĢtiren 

Kayıt 

No: Teslim Eden Adı / 

Ġmza / Tarih 

……………….……… / …………….. 

Adı:  Teslim Alan Adı / 

Ġmza / Tarih 

……………….……… / …………….. 
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Delili Elde Etme ve Muhafaza 

 
Elde edilen tüm deliller fotoğrafları çekilerek etiketlenmelidir. Yine bu deliller Anti-

Statik Balon PoĢet, orjinal TaĢıma Kutuları ve Anti-Statik köpük ile destekli bir Ģekilde 

taĢınmaya hazır hale getirilmelidir. Delil bütünlüğünü bozmayacak bir laboratuvar ortamında 

imaj dosyası üzerinde çalıĢmak lazım.  Ġncelemeye baĢlamadan evvel imajın özeti
6
 

alınmalıdır. 

  

Resim 3:Delil etiketleme ve fotoğraflama 

 Elde edilen delillerin mutlak suretle seri numarası bilgisi ve iki zaman noktası arasında 

değiĢmeden kalıp kalmadığını ortaya koymak  için gerekli tedbirler mutlaka alınmalıdır. 

Dijital Delillerin Değerlendirilmesi 
 

 Dijital delil güvenilir olmalıdır. Analiz için kabul edilmiĢ prosedürlere uygunluğuna 

ve doğruluğuna Ģüphe edilmemelidir. Dijital delilin göründüğü gibi olmasını garanti altına 

almaktır. 
7
 BaĢka bir deyiĢle güvenilirlik, sistemden ne yapmasını bekliyorsak, sistemin de 

eksiksiz ve fazlasız olarak bunu yapması ve her çalıĢtırıldığında aynı Ģekilde davranması 

olarak tanımlanabilir. Dijital delil yasaya uygun olarak elde edilmiĢ olması gerekir.  

Delil toplamak oldukça zordur bir de bu delil elektronik olduğunda araĢtırmacı bazı 

ekstra karmaĢıklıklarla karĢı karĢıya gelecektir. 
8
 

Örnek bir vaka: BilirkiĢiye bir dijital kayıt ile ilgili dosya tevdi edilmiĢ ve bu kaydın 

sonradan değiĢtirilip değiĢtirilemeyeceği ile ilgili bilgi istenmiĢtir.  

                                                           
6
  imaj alma iĢlemi hakkında özet bilginin yer aldığı text dosyası 

7
   ISO/IEC 27037. (2012). Information technology — Security techniques — Guidelines for identification, collection, acquisition, 

and preservation of digital evidence. Ġsviçre: International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission. s. 6 
8
   Vacca, J. R. (2005). Computer Forensics – Computer Crime Scene Investigation Second Edition. Boston, Massachusetts: 

CHARLES RIVER MEDIA. s. 217 
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Uzantısı .csv olan kayıtları inceleyen bilirkiĢi Ģu Ģekilde sonuç bir raporu hazırlamıĢtır. 

 

Resim 4: Bilirkişi rapor sonuç sayfası 

ĠĢte tam bu noktada tespit edilen birçok aksaklık vardır. Bu dosyaların nereden, nasıl 

temin edildiği ile ilgili bir tutanak yoktur. Hangi sistemlerde çalıĢıldığı ile bir kayıt da 

olmadığı için rapor tam bir kanaat oluĢturmadan sonuçlandırılmıĢtır. 

Dijital Delil ile ilgili programlar ve kullanımları 

Dijital delilin toplanması, elde edilmesi, incelenmesi, raporlanması ve saklanması 

aĢamalarında en büyük yetersizlik; bilgi ve uzmanlık gerektiren bu konularda personelin 

istenilen seviyede olmayıĢıdır.   

Yine sadece belirli alanda uzmanlaĢmıĢ fakat çok fazla dosya alan bilirkiĢilik 

sistemimiz de bir dezavantaj olarak karĢımızda durmaktadır. 

Dijital delil işleme ve ilişkilendirme programları: 

 

Adli biliĢimde gün geçtikçe çeĢitlenen veri biçimi türlerine bağlı olarak çeĢitli 

yazılımlar kullanılır olmuĢ ise de, bunlar arasında en temel ve kapsamlı olan iki ana yazılım 

göze çarpmaktadır. 

Bu yazılımlar ; 'Encase Forensic' ve ‗Forensic Tool Kit (FTK)‘ adlı yazılımlardır. 

Bunlardan baĢka X-ways forensics ve çeĢitli Linux distro'ları (Linux dağıtımları) da 

zaman zaman kullanılmaktadır. 
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EnCase  

 
Resim 5: EnCase dijital veri inceleme yazılımı 

EnCase, Amerika BirleĢik Devletlerinin California eyaletinde Guidance Software 

adında bir Ģirket tarafından yazılan dijital veri inceleme ve analiz programıdır. Delil inceleme 

ve delil iliĢkilendirme konunda kendisini kanıtlayan bu program, baĢta FBI olmak üzere 

Dünya‘daki birçok kolluk teĢkilatı tarafından mutat olarak kullanılmaktadır. Gösterdiği 

performansın yanı sıra Avrupa ve ABD‘ de neredeyse bütün mahkemeler tarafından, bu 

program vasıtasıyla mahkemeye sunulan rapor ve verilerin delil niteliğinde olduğu kabul 

edilmiĢtir.  

EnCase uygulama olarak sadece disk kopyalama ya da imaj alma iĢlevi değil 

iliĢkilendirme, korumaya alma, yazılımsal yazma koruma çözümü
9

 gibi modülleri de 

mevcuttur.   Encase Forensic yazılımı, bu modülleri sayesinde pek çok ilave iĢlev 

kazanabilmekte ve adli biliĢimciler tarafından bu modüller faydalı bulunmaktadır. 

 Ġmaj içindeki Ģifreli metinlerin ya da resme gizlenmiĢ olan bir Ģifreyi bulmak için 

kullanılan ideal bir programdır. 

 

Resim 6: EnCase Passware modülü ile şifre çözme 

                                                           
9
  FastBlock SE ile bilgisayara USB, FireWire, veya SCSI üzerinden bağlanan disklere gerçekleĢecek yazma isteklerini kontrol 

edebiliyoruz. Bu sayede herhangi bir Ģekilde bilgisayara bağlı disklere yazılmasının önüne geçmiĢ oluyoruz 
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 FTK (Forensic Tool Kit ) 

 

FTK yazılımı, indeksleme özelliği sayesinde inceleme sürecinde arama metodunu 

hızlandırırken güçlü bir dijital delil temini programıdır.  

FTK Imager disk üzerinde herhangi bir değiĢiklik yapmadan  bu gereksinimleri 

karĢılayan ve dijital delil dosyaları üzerinde ön inceleme yapıp bu dosyaların forensically 

sound imajını almaya imkan tanıyan, AccessData firması tarafından geliĢtirilip ücretsiz 

Ģekilde kullanıma sunulan bir yazılımdır. 

 

Resim 7: Create Disk Image seçeneğini seçip disk imajı oluşturma 

Bunlardan baĢka X-ways forensics ve çeĢitli Linux distro‘ları 
10

 da kullanılmaktadır.   

 
Resim 8: Kali Forensic yazılımı arayüzü 

                                                           
10

   Linux dağıtımları Ör: Kali Linux Forensics Mode, LINReS by NII Consulting, Second Look: Linux Memory 

Forensics by Pikewerks Corporation, SMART by ASR Data 

http://forensicswiki.org/index.php?title=LINReS&action=edit&redlink=1
http://forensicswiki.org/index.php?title=NII_Consulting_Pvt._Ltd.&action=edit&redlink=1
http://forensicswiki.org/wiki/Second_Look:_Linux_Memory_Forensics
http://forensicswiki.org/wiki/Second_Look:_Linux_Memory_Forensics
http://forensicswiki.org/index.php?title=Pikewerks_Corporation&action=edit&redlink=1
http://forensicswiki.org/wiki/SMART
http://forensicswiki.org/wiki/ASR_Data
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İmaj alma yazılımları 

 

Piyasada kullanılan belki yüzlerce imaj alma iĢlevi olan program vardır. Bunlardan en 

çok kullanılanlardan örnekler sunulacaktır. Çok fazla olmalarının tabii ki ticari kaygıdan 

farklı sebepleri de var. Örneğin USB ara yüzü kullanabilme, dosya sistemlerini tanıyabilme 

bunlardan bazılarıdır. 

 

Data Compass 

Donanım ve yazılımsal olarak imaj almaya yarıyor. SalvationDATA firmasın 

tarafından üretilen yazılım Bad sector‘lü de olsa disklerin imajını alabilmektedir.  

Web site adresi:http://www.salvationdata.com 

Diğer Örnekler: 

 EnCase,  

 DeepSpar Disk Imager,  

 Data copy king,  

 ICS Solo3,  

 Logicube Talon,  

 PSIClone,  

 Voom HardCopy III,  

 AccessData,  

 ASR,  

 DIBS,  

 FTK Imager by AccessData,  

 Ghost, 

 iLook 

 Paraben,  

 ProDiscovery,  

 ReclaiMe Pro,  

 Tableau Software Imager by Tableau,  

 X-Ways Forensics ve X-Ways Replica 

 

Unix Tabanlı imaj alma araçları: 

 guymager,  

 ewfacquire,  

 Adepto,  

 aimage,  

 AIR,  

 dcfldd,  

http://www.salvationdata.com/
http://forensicswiki.org/wiki/EnCase
http://forensicswiki.org/wiki/DeepSpar_Disk_Imager
http://forensicswiki.org/wiki/Data_copy_king
http://forensicswiki.org/index.php?title=ICS_Solo3&action=edit&redlink=1
http://forensicswiki.org/index.php?title=Logicube_Talon&action=edit&redlink=1
http://forensicswiki.org/wiki/PSIClone
http://forensicswiki.org/index.php?title=Voom_HardCopy_III&action=edit&redlink=1
http://forensicswiki.org/wiki/AccessData
http://forensicswiki.org/wiki/ASR
http://forensicswiki.org/wiki/DIBS
http://forensicswiki.org/wiki/FTK_Imager
http://forensicswiki.org/wiki/AccessData
http://forensicswiki.org/index.php?title=Ghost&action=edit&redlink=1
http://forensicswiki.org/wiki/ILook
http://forensicswiki.org/wiki/Paraben
http://forensicswiki.org/wiki/ProDiscovery
http://forensicswiki.org/index.php?title=Tableau_Software_Imager&action=edit&redlink=1
http://forensicswiki.org/wiki/Tableau
http://forensicswiki.org/index.php?title=X-Ways_Forensics&action=edit&redlink=1
http://forensicswiki.org/index.php?title=X-Ways_Replica&action=edit&redlink=1
http://forensicswiki.org/wiki/Guymager
http://forensicswiki.org/wiki/Libewf
http://forensicswiki.org/index.php?title=Adepto&action=edit&redlink=1
http://forensicswiki.org/wiki/Aimage
http://forensicswiki.org/wiki/AIR
http://forensicswiki.org/wiki/Dcfldd
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 dd,  

 GNU ddrescue,  

 dd_rescue,  

 iLook IXimager,  

 MacQuisition Boot CD,  

 OSFClone,  

 rdd, sdd 

 

Veri kurtarma programları 

 

ġüpheli ya da suçlu dijital veriyi yazılımsal hatta donanımsal olarak imha ettiğinde 

çeĢitli yazılımlar sayesinde bu veriler parça parça ya da tam olarak kurtarılabilmektedir. Farklı 

iĢletim sistemlerine (Windows Xp, Windows 7, Linux, machintosh, android ... vb), dosya 

sistemlerine (fat32,ntfs… vb) göre ve farklı dosya türlerine (doc, xls, mp3, avi … vb) göre 

silinen dosyaları kurtarma yazılımları mevcuttur.  

Veri kurtarmada çok dikkat edilmesi gereklidir aksi halde geri dönülmesi imkânsız 

daha büyük sorunlara yol açılarak, verilerin kaybedilmesine neden olunabiliyor. 

Veri kurtarma iĢlemi, belirli programlar kullanılarak amatörce yapılabildiği gibi, 

gerçek anlamda profesyonel bir Ģekilde de laboratuar ortamında özel teknikler kullanılarak 

yapılabilmektedir. 

 

Resim 9: Veri kurtarma 

http://forensicswiki.org/wiki/Dd
http://forensicswiki.org/wiki/Ddrescue
http://forensicswiki.org/wiki/Dd_rescue
http://forensicswiki.org/wiki/IXimager
http://forensicswiki.org/wiki/MacQuisition_Boot_CD
http://forensicswiki.org/index.php?title=OSFClone&action=edit&redlink=1
http://forensicswiki.org/index.php?title=Rdd&action=edit&redlink=1
http://forensicswiki.org/index.php?title=Sdd&action=edit&redlink=1
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Easy Data Recovery  

Kullanması en kolay veri kurtarma yazılımlarından birisidir. Kurtarılacak donanımı 

seçtikten sonra kurtarma biçimi (silinenleri getirme, biçimlendirme den kurtarma) seçilir. 

Aygıtın boyutuna göre kurtarma iĢlemi sürer. KurtarılmıĢ dosyalar bulunduktan sonra dıĢarı 

kaydedilir. 

Aranılan dosya türü ve kayıt cihazına göre veri kurtarma yazılımı bulmak mümkündür. 

Genellikle ücretli yazılımlardır. TestDisk & PhotoRec gibi açık kaynak kodlu olanları da 

vardır.   

Diğer veri kurtarma yazılımlarından bazıları Ģunlardır:  

 BitRecover Data Recovery Software 

 BitRecover Virtual Drive Data Recovery Software 

 BringBack 

 CnW Recovery 

 Deleted File Recovery 

 DDL Data Recovery Tools 

 HD Doctor Suite 

 Hetman Partition Recovery 

 GoPro Recovery 

 RAID Reconstructor 

 ReclaiMe Pro 

 e-ROL 

 Recuva 

 Stellar Data Recovery 

 Restoration 

 Undelete Plus 

 R-Studio 

 DeepSpar Disk Imager 

 Adroit Photo Recovery 

 Kernel Data Recovery 

 FreeRecover 

 PC INSPECTOR File Recovery 

 SalvationDATA 

 SysTools Data Recovery 

 MiniTool Power Data Recovery 

 M3 Data Recovery 

 

 

Şifre çözme programları 

 

http://www.bitrecover.com/data-recovery-software/
http://www.bitrecover.com/virtual-drive-recovery-software/
http://www.toolsthatwork.com/bringback.htm
http://www.cnwrecovery.com/
http://www.recoverbits.com/deleted-file-recovery.html
http://www.dolphindatalab.com/
http://www.salvationdata.com/data-recovery-equipment/hd-doctor.htm
http://hetmanrecovery.com/hard_drive_recovery/software.htm
http://www.recovergopro.com/
http://www.runtime.org/raid.htm
http://www.reclaime-pro.com/
http://www.e-rol.com/en/
http://www.recuva.com/
http://www.stellarinfo.com/
http://www.snapfiles.com/get/restoration.html
http://www.undelete-plus.com/
http://www.data-recovery-software.net/
http://www.deepspar.com/
http://digital-assembly.com/products/adroit-photo-recovery/
http://www.kerneldatarecovery.com/
http://sourceforge.net/projects/freerecover/
http://www.pcinspector.de/Default.htm?language=1
http://www.salvationdata.com/
http://www.systoolsgroup.com/data-recovery.html
http://www.powerdatarecovery.com/
http://www.m3datarecovery.com/
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ġifrelerin kayıtlı kullanımı Roma tarihine ve hatta daha öncesine uzanıyor. Güvenlik 

ve gizlilik için kullanılan bu yapı günümüz biliĢim sistemlerinin olmazsa olması haline 

gelmiĢtir. 

FBI‘ın Iphone
11

 firması ile olan Ģifre davasından sonra herkes gördü ki önemli olan 

dijital delili elde etmek değil delili anlamlı bir hale getirmektir.  Tabii ki bu baĢkalarının 

özgürlüklerini kısıtlayacak Ģekilde olmamalı ama toplumsal vakaların önlenmesi için gereken 

zamanında yapılmalıdır.  

 Bir telefon, e-mail, ĢifrelenmiĢ diskler veya sosyal medya hesapları bunların arasına 

girer. Tabii Türk BiliĢim hukuku 243. Maddeye göre, bir biliĢim sisteminin tümüne veya bir 

kısmına hukuka aykırı olarak girme ve girdikten sonra hukuka aykırı olarak çıkmama 

eyleminin suç olarak tanımlandığı unutulmamalıdır. 

Peki, hangi uygulamalar var: 

 Windows NT, 2000 ve XP Ģifrelerini bulmak,  

 SıkıĢtırılmıĢ dosyaların Ģifrelerini bulmak, 

 Web sitesi ve posta Ģifrelerini bulmak, 

 Anında mesajlaĢma uygulamalarının Ģifrelerini bulmak, 

 Cep telefonu Ģifrelerini bulmak, 

 ġifrelenmiĢ disklerin Ģifrelerini çözmek, 

 Sosyal medya hesaplarının Ģifreleri 

Genel olarak Ģifre kırma yöntemleri Ģu Ģekillerde olabilir: 

1. ġüpheliye doğrudan Ģifresini söylemeyi telkin etmek. Ceza indirimi veya kendisine 

kolaylıklar yapılacağı ile ilgili telkinler iĢe yarayabilir. 

2. Brute-force yöntemi
12

 kullanılabilir ancak uzun ve karmaĢık parolalarda bu yöntem 

çok uzun sürebilir. 

3. Rainbow table
13

 bir baĢka Ģifre kırma çözümüdür. Daha önceden çözümlenen Ģifreler 

bir tabloya eklenir böylece sonraki gelen kolay bir Ģekilde Ģifre tespiti yapılır. (Örnek: 

md5 Ģifreleri gibi) 

4. Sözlük saldırısı; özel olarak hazırlanmıĢ ya da genel kullanım sözlüklerini programa 

bağlamak sureti ile Ģifrelerin kırılması iĢlemidir. Bu yöntem de karmaĢık Ģifrelerde ve 

farklı diller düĢünüldüğünde uzun süren bir iĢlem olabilir. 

5. Memory dump iĢlemi; bellek dökümü iĢlemi anlamına gelir. Disklerin çeĢitli 

alanlarından kriptolu parçalar yakalama iĢlemidir. 

                                                           
11

  ABD Adalet Bakanlığı, Apple'ın yardımı olmadan bir saldırgana ait iPhone'un Ģifresini kırabilen Federal SoruĢturma Bürosu'nun 

(FBI), bu Ģirkete açtığı 'Ģifre davasından' vazgeçtiğini duyurdu. (http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/03/160328_fbi_apple ) 
12

  ġifre kırma yöntemlerinden biri. Deneme-yanılma yöntemi ile Ģifre bulmaya çalıĢmak. 
13

  Bir string ve onun hashi karĢılığı eĢleĢmelerinden oluĢan bir tablodur. 

http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/03/160328_fbi_apple
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6. Keylogger programlar
14

 veya cihazlar vasıtasıyla Ģifre öğrenilebilir. Ancak bu durum 

yalnızca Ģifrenin tespiti amacıyla yapılması gerekir ve bu süreçte diğer bilgiler de 

öğrenilebileceğinden kiĢisel veriler açısından tartıĢmalı bir husustur. 

7. Tespit edilen bir Ģifreyi farklı Ģifrelerde denemek 

8. Diğer Ģifre kırma yazılımlarını kullanma. Örnekler: SıkıĢtırılmıĢ dosya Ģifreleri kırma, 

Office yazılımları Ģifreleri kırma, pdf dosyaları Ģifrelerini kırma … vb  

9. ġifre kırma donanımları ile Ģifreleri kırma. 

 

Kayıt dosyalarını çözümleme işlemleri  

 

Log dosyaları dediğimiz iĢletim sistemleri ve yazılımların otomatik olarak tuttukları 

kayıtlarda dijital delillerin önemli bir kısmını oluĢturur. 

Örneğin Windows iĢletim sistemleri için Log Parser 2.2 yazılımı Microsoft, XML ve 

CSV yanı sıra Windows olay günlüğüne, Sicil ve Active Directory de dahil olmak üzere 

günlük dosyalarını çözümlemek için kullanılır. 
15

 

Diğer kayıt dosyası okuma ve çözümleme yazılımları:   

 Web Logfile Analytics 

 Analog (http://www.analog.cx/) 

 Webalizer (http://www.mrunix.net/webalizer/) 

 phpMyVisites  (http://www.phpmyvisites.us/) 

 AWStats ( http://awstats.sourceforge.net/) 

 JasperReports ( http://jasperforge.org/sf/projects/jasperreports) 

 Open Web Analytics (http://wiki.openwebanalytics.com/index.php?title=Main_Page) 

 Breadboard BI Web Analytics (http://sourceforge.net/projects/web-analytics/) 

Adli Ağ inceleme araçları (Network Forensics Tools) 

 

ipfix/netflow v5/9 (http://www.mantaro.com/products/MNIS/collector.htm) :  

1995 yılı Cisco "packet switching" için yöntemler ararken ortaya çıkan netflow 

kavramı ortaya çıktı. Yönlendirici her bir Flow
16

 içindeki ilk paket için yönlendirme yapar. 

Bu flow bilgileri de okunarak cihazdan geçen bilgiler okunabilir hale gelir. Cihazlardan geçen 

bilgilerin böyle ĠSTATĠSTĠKSEL verilerinin tutulması herkesin hoĢuna gidince ve herkes 

kendi uygulamasını yapınca bu duruma IETF el atmıĢ.  Ortaya IPFIX‘i 
17

  çıkarmıĢ. 

                                                           
14

  Klavyeden girilen karakterlerin kayıt altına alındığı program türü 
15  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=890cd06b-abf8-4c25-91b2-f8d975cf8c07&displaylang=en 

16
  Ağ paketinin içindeki her bir değer. Örneğin Source IP,  Destination IP 

17
  Internet Protocol Flow Information Export : yönlendirici, anahtarlayıcı ve diğer ağ cihazlarından IP akıĢ bilgisinin üretilmesi için 

standartlaĢtırılan bir IETF protokolüdür. 

http://www.analog.cx/
http://www.mrunix.net/webalizer/
http://www.phpmyvisites.us/
http://awstats.sourceforge.net/
http://jasperforge.org/sf/projects/jasperreports
http://wiki.openwebanalytics.com/index.php?title=Main_Page
http://sourceforge.net/projects/web-analytics/
http://forensicswiki.org/index.php?title=Ipfix&action=edit&redlink=1
http://forensicswiki.org/index.php?title=Netflow_v5/9&action=edit&redlink=1
http://www.mantaro.com/products/MNIS/collector.htm
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=890cd06b-abf8-4c25-91b2-f8d975cf8c07&displaylang=en
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Ağ akıĢ kayıtları izlenerek ya da istatiksel bilgiler değerlendirilerek dijital delil için 

kullanılabilinir. Netflow, sFlow ve IPFIX gibi farklı protokoller kullanılarak üretilen ağ 

akıĢının izlenmesi ve analiz edilmesi için birçok açık kaynak kodlu ve ticari uygulama 

geliĢtirilmiĢtir. Açık kaynak kodlu uygulamalar arasında en popüler olanları NfSen ve 

Silk‘dir. 

 

Diğer ağ inceleme yazılımı örnekleri: 

 E-Detective ( http://www.edecision4u.com/)  

 Burst (http://www.burstmedia.com/release/advertisers/geo_faq.htm) 

 CapAnalysis (http://www.capanalysis.net)  DEMO: http://pcap.capanalysis.net 

 chkrootkit (http://www.chkrootkit.org) 

 cryptcat (http://farm9.org/Cryptcat/) 

 Enterasys Dragon (http://www.enterasys.com/products/advanced-security-apps/index.aspx) 

 MaxMind (http://www.maxmind.com) 

 netcat ( http://netcat.sourceforge.net/) 

 netflow/flowtools (http://www.splintered.net/sw/flow-tools/  

http://silktools.sourceforge.net/ ) 

 http://www.vmware.com/vmtn/appliances/directory/293 Netflow Appliance (VMWare) 

 NetDetector (http://www.niksun.com/product.php?id=4) 

 NetIntercept (http://www.sandstorm.net/products/netintercept) 

 Netstat 

 NetVCR (http://www.niksun.com/product.php?id=3) 

 NIKSUN Full Function Appliance (http://www.niksun.com/product.php?id=11) 

 NetOmni (http://www.niksun.com/product.php?id=1) 

 NISUN Puma Portable (http://www.niksun.com/product.php?id=15) 

 NetworkMiner (http://sourceforge.net/projects/networkminer/) 

 pcap2wav (http://pcap2wav.xplico.org/) 

 rkhunter  (http://rkhunter.sourceforge.net/) 

 ngrep  (http://ngrep.sourceforge.net/) 

 nslookup (http://en.wikipedia.org/wiki/Nslookup)  

 Sguil (http://sguil.sourceforge.net/) 

 Snort (http://www.snort.org/) 

 ssldump (http://ssldump.sourceforge.net/) 

 tcpdump (http://www.tcpdump.org) 

 tcpxtract (http://tcpxtract.sourceforge.net/) 

 tcpflow (http://www.circlemud.org/~jelson/software/tcpflow/) 

 truewitness (http://www.nature-soft.com/forensic.html) 

 OmniPeek by WildPackets (http://www.wildpackets.com/solutions/network_forensics) 

 Whois ( http://en.wikipedia.org/wiki/WHOIS) Internet alan adları için web sunucuları ve 

servisliği ve sahipliği sorgulatma. 

 

 

 

 

http://forensicswiki.org/index.php?title=E-Detective&action=edit&redlink=1
http://www.edecision4u.com/
http://forensicswiki.org/index.php?title=Burst&action=edit&redlink=1
http://www.burstmedia.com/release/advertisers/geo_faq.htm
http://forensicswiki.org/index.php?title=CapAnalysis&action=edit&redlink=1
http://www.capanalysis.net/
http://pcap.capanalysis.net/
http://forensicswiki.org/index.php?title=Chkrootkit&action=edit&redlink=1
http://www.chkrootkit.org/
http://forensicswiki.org/index.php?title=Cryptcat&action=edit&redlink=1
http://farm9.org/Cryptcat/
http://forensicswiki.org/index.php?title=Enterasys_Dragon&action=edit&redlink=1
http://www.enterasys.com/products/advanced-security-apps/index.aspx
MaxMind
http://www.maxmind.com/
http://forensicswiki.org/wiki/Netcat
http://netcat.sourceforge.net/
http://forensicswiki.org/index.php?title=Netflow&action=edit&redlink=1
http://forensicswiki.org/index.php?title=Flowtools&action=edit&redlink=1
http://www.splintered.net/sw/flow-tools/
http://silktools.sourceforge.net/
http://www.vmware.com/vmtn/appliances/directory/293
http://forensicswiki.org/index.php?title=NetDetector&action=edit&redlink=1
http://www.niksun.com/product.php?id=4
http://forensicswiki.org/index.php?title=NetIntercept&action=edit&redlink=1
http://www.sandstorm.net/products/netintercept
http://forensicswiki.org/wiki/Netstat
http://forensicswiki.org/index.php?title=NetVCR&action=edit&redlink=1
http://www.niksun.com/product.php?id=3
http://forensicswiki.org/index.php?title=NIKSUN_Full_Function_Appliance&action=edit&redlink=1
http://www.niksun.com/product.php?id=11
http://forensicswiki.org/index.php?title=NetOmni&action=edit&redlink=1
http://www.niksun.com/product.php?id=1
http://forensicswiki.org/index.php?title=NISUN_Puma_Portable&action=edit&redlink=1
http://www.niksun.com/product.php?id=15
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Whois 

 

Bu sorgulama sonucunda söz konusu IP‘nin kullanıcılara tahsis iĢlemlerini 

gerçekleĢtiren organizasyona yani servis sağlayıcıya ulaĢılmıĢ olur. Yani bir IP‘nin hangi 

ülkeden, hangi Ģehirden bağlandığı yukarıdaki gibi basit bir iĢlemle tespit edilebilir. 

 Proxy ya da Anonim olanlar hariç aslında hızlı bir Ģekilde Internet Protokol 

numarasının nereden bağlandığı servis sağlayıcının da desteği ile bulunabilir. 

  Bölgesel IP Kayıtçıları:  

 http://www.arin.net/community/rirs.html 

 http://www.arin.net/index.shtml American Registry for Internet Numbers (ARIN) 

 http://www.afrinic.net/ African Network Information Center (AfriNIC) 

 http://www.apnic.net/ Asia Pacific Network Information Centre (APNIC) 

 http://www.lacnic.net/en/ Latin American and Caribbean IP Address Regional Registry 

(LACNIC) 

 http://www.ripe.net/ RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC) 

Wireshark 

 

Wireshark network trafiğinin, bir grafik arayüz üzerinden izlenmesini sağlayan, pek 

çok zaman hayat kurtarancı öneme sahip bir programdır. Uygulamanın kurulu olduğu 

bilgisayar üzerinden anlık network trafiği izlenebileceği gibi, Wireshark daha önce 

kaydedilmiĢ dosyaların incelenmesi amacı ile de kullanılabilir.
18

 

 Web sitesi: http://www.wireshark.org/ 

 

Resim 10: Wireshack kullanımı 

                                                           
18

  http://www.karel.com.tr/bilgi/wireshark-nedir-nasil-kullanilir  

http://www.arin.net/community/rirs.html
http://www.arin.net/index.shtml
http://www.afrinic.net/
http://www.apnic.net/
http://www.lacnic.net/en/
http://www.ripe.net/
http://www.wireshark.org/
http://www.karel.com.tr/bilgi/wireshark-nedir-nasil-kullanilir
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Kismet  

Kismet programı 802.112.katman kablosuz ağ dedektörü, sniffer(ağ izleme), ve tarama sistemi olarak 

biliniyor.  

Web sitesi: http://www.kismetwireless.net  

kisMAC : Mac OS X işletim sistemi için kullanılan Açık kaynak kodlu ağ izleme ve tarama sistemi. 

Web sitesi: http://www.kismac-ng.org/ 

 

Xplico 

Açık kaynak kodlu Network(ağ) Forensic(adli bilişim suçları) Analiz aracı. Desteklenen 

protokoller: HTTP, SIP, FTP, IMAP, POP, SMTP, TCP, UDP, IPv4, IPv6, ... 

Web sitesi: http://www.xplico.org/ 
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http://www.xplico.org/status
http://www.xplico.org/
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