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Başlarken
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde görülen hızlı gelişmeler insan hayatını kolaylaştırıp iş verimliliğini
artırırken günlük hayatımızdaki alışkanlıkları da değiştirerek bireyleri olduğu kadar toplumları da
geri dönülemez bir biçimde bu teknolojilere bağımlı hâle getirmiştir. Yaşanan bu hızlı gelişmelere
paralel olarak hayatımızdaki dijital veriler en önemli varlıklarımız listesinde en üst sıraya yerleşmiş
ve değerli olan her eşya gibi dijital verilerin de suç ve suistimale karşı korunması zorunlu hâle
gelmiştir. Nitekim kişisel veya kurumsal verilerin güvenliğinin yeterince sağlanmamış olması
yetkisiz ve kötü niyetli kişilerin eline geçmesine ve hatta telafisi imkânsız zararlara neden olacağı
aşikârdır.
Güvenlik sektöründe %100 oranında güvenliğin sağlanması çok zordur. Hele konu siber güvenlik
ise öncelik sıralaması, sistemlere yönelik saldırıları önleyecek tedbirleri almak ve bu tedbirlerin
uygulanmasını sağlamak olacaktır. Ancak, alınan pek çok tedbire rağmen siber güvenlik
sistemlerinin aşıldığı bir olayın cereyan etmesi durumunda ise yaşanan olaya ait iz ve emareleri
barındıran delilleri, gerek gelecekte yaşanması muhtemel bir siber olayı engellemek ve gerekse adli
soruşturmalara dayanak oluşturmak için zarar görmeden usulüne uygun olarak elde etmek
gerekmektedir.
DIFOSE ekibi, karşılaştığınız siber olayın türü ve büyüklüğü ne olursa olsun size en kısa sürede
profesyonel destek vermek amacıyla Ankara ve İstanbul ofisleri ile hizmet etmeye hazırdır.

Vizyonumuz;
Müşterisinin kurumsal itibarı ve bilgi güvenliğine verdiği önemi her şeyin
üzerinde tutan, güvenilir, dürüst ve sürekli kaliteli hizmetler sunan, bu
bağlamda yeniliklere daima açık, çözüm odaklı çalışan, sürekli olarak fark ve
değer yaratan, rakiplerinin her yönüyle örnek aldığı, Türkiye ve EMEA
bölgesinde lider bir marka olmaktır.

Misyonumuz;
Uzun yıllara dayalı elde etmiş olduğumuz bilgi, beceri, tecrübe ve yüksek
standartlardaki hizmetlerimizi ilgili yasal mevzuata uygun olarak yurt içi ve
yurt dışındaki müşterilerimize sunmak ve Türkiye’de siber güvenlik ve adli
bilişim sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak.

Temel Değerlerimiz;
 Teslim aldığımız her işi en önemli, ilk ve tek işimiz gibi kabul etmek,
 Kabul ettiğimiz işi daima bilimsel ve etik değerler çerçevesinde çalışmak,
 Çalıştığımız her işi söz verdiğimiz sürede yerine getirmek, müşterimizin
güvenini ve memnuniyetini en üst seviyede tutmaktır.
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Geçmişten Günümüze DIFOSE

2013

 Limited şirket olarak 27 Mayıs 2013 günü Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanan
duyuru ile Çankaya-Ankara’da faaliyetlerine başladı.
 Adli Bilişim Laboratuvarı uluslararası standartlarda yazılım ve donanımlarla
teçhiz edilerek hizmet vermeye başladı.
 Dünyaca tanınan GetData Pty. yazılım firması ile Forensic Explorer isimli adli
bilişim yazılımını geliştirmek ve Türkçe sürümünü hazırlamak amacıyla anlaşma
imzaladı. DIFOSE, Forensic Explorer adli bilişim yazılımın çözüm ortağı ve
EMEA bölgesi distribütörü oldu.
 Forensic Explorer adli bilişim yazılımı Türkçe olarak yayımlandı.

2014

 Ankara, Sheraton Oteli’nde düzenlenen EMEA-Intelligence Fuarı’nda ilk kez
görücüye çıkarak adli bilişim alanındaki profesyonel çözüm ve hizmetlerini
müşterilerine tanıttı.

2015

 Ümitköy, Çankaya, Ankara adresindeki yeni binasına taşındı ve uygulamalı adli
bilişim eğitimi vermek amacıyla DIFOSE AKADEMİ kuruldu.
 Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya ve Arnavutluk’ta adli bilişim
alanında çeşitli eğitimler verdi.

2016

 Dünyanın en büyük şirketlerinden birisi olan ARAMCO’ya Suudi Arabistan’ın
Dammam kentinde eğitim verdi.
 Pakistan’da Pakistan Deniz Kuvvetleri ve Donanma Komutanlığı’na eğitim verdi.
 Suudi Arabistan’da Kral Abdülaziz Bilim ve Teknoloji Araştırmalar Kurumu’na
(KACST) eğitim verdi.

2017

 Moldova’da Emniyet Genel Müdürlüğü, Kriminal Polis Laboratuvarı’na eğitim
verdi.
 Adli Bilişim ve Veri Kurtarma alanlarında ürünler üretmek amacıyla AR & GE
bölümü kuruldu.
 Veri Kurtarma Laboratuvarı kuruldu.
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Makedonya’da Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na eğitim verdi.
İlk yerli adli kopya alma cihazı DIFOSE FD1’in prototipi yapıldı.
İlk yerli yazma engelleme (write blocker) cihazı DIFOSE WB1’in prototipi yapıldı.
İlk yerli veri kurtarma temiz tamir kabini DIFOSE CRB’nin üretimi yapıldı.

2018






2019

 Adli Tıp Kurumu, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne adli
bilişim eğitimleri verdi.
 Yerli adli kopya alma cihazı DIFOSE FD2’nin üretimi yapıldı.
 Yerli şifre kırma sistemi DIFOSE PCU, özel panel bilgisayar DIFOSE FPC, ve veri
kurtarma adaptörü DIFOSE SPIDER’ın üretimi yapıldı.
 Adaptör ve kablo setleri DIFOSE AFAS, DIFOSE CFAS ve DIFOSE MFAS’ın üretimi
yapıldı.

• NEDEN FARKLIYIZ?
Kolluk ve bilirkişi tecrübesi
4.500’den fazla adli olay
tecrübesi
DIFOSE adli bilişim
laboratuvarı
Güncel yazılım ve donanımlar

Uluslararası deneyim ve referans
Üniversitelerde akademik çalışmalar
Resmi bilirkişilik ve uzman görüşü hizmetleri
NATO, OSCE, UN, INTERPOL, Council of Europe,
EC|Council, CompTIA, InfoSEC Global ve Logical
Operations eğitim işbirliği
İhtiyaca göre özel çözümler
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Adli Bilişim
Karşılaşılan bir siber olayda, bu olayın hedefi,
mağduru veya farkında olmadan faili konumunda
olabilirsiniz!
Kişisel ya da kurumsal verileriniz yetkisiz kişiler
tarafından ele geçirilebilir, değiştirilebilir, yok
edilebilir ve hatta çıkar amaçlı kullanılabilir!
İnternet ortamında şahsınız ya da kurumunuzu
hedef alan karalama amaçlı
yayınlara maruz
kalabilirsiniz!
Kişisel ya da kurumsal bilgisayar ve cep
telefonlarınıza zararlı yazılım bulaşmış ya da
yüklenmiş olabilir!
Nedenini bilmediğiniz ya da tespit edemediğiniz bir
siber saldırı yüzünden işiniz aksamış ve hatta
tamamen durmuş olabilir!
Şirketinize ya da kurumunuza ait ticari gizli bilgi
ve veriler çalınmış ya da sızdırılmış olabilir!
Şahsınız ya da kurumunuzla ilgili bir soruşturma
ya da dava dosyası içeriğindeki teknik hususların
incelenerek raporlanmasına ihtiyacınız olabilir!
Adli makamlar tarafından alınan bir adli kopyanın
(imaj) içeriğinin incelenmesine ihtiyacınız olabilir!
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Adli Bilişim,
karşılaşılan bir
bilişim olayında
her türlü kayıt,
iz, bulgu ve
delillerin şüpheye
meydan
verilmeden,
muhafazası, elde
edilmesi,
incelenmesi,
analizi,
raporlanması ve
ilgili makamlara
sunulması
aşamalarından
oluşan bir bilim
dalıdır.

Karşılaşılan bir bilişim olayı,
kasten ya da sehven
oluşabilecek herhangi bir
ihmal, suistimal ya da suça
konu olabilir. Bu nedenle
karşılaşılan olayın türü, oluş
şekli, büyüklüğü ve etkilediği
çevreye göre idari soruşturma,
tahkikat, inceleme ya da adli
işlem yapılabilir. Bu nedenle
adli bilişim; sadece emniyet
güçleri (kolluk), mahkeme ve
savcılıklara iletilen bilişim
suçlarını soruşturmak ya da
kovuşturmak amacıyla
müracaat ettikleri bir bilim
dalından öte, bir bilişim olayına
karışan kişi, kurum ve
kuruluşların da olayın ortaya
çıkartılması ve çözümü için
müracaat ettikleri bir bilim
dalıdır.

Olaya
Müdahale

Elde Etme

Muhafaza
Etme

İnceleme
ve Analiz

Raporlama

Sunum

Bir bilişim olayında,
olaya ilk müdahale
ve kayıt, bulgu ve
delillerin sağlıklı bir
şekilde toplanması
adli bilişimin en
önemli safhasını
oluşturur. Zira
usulüne uygun,
sağlıklı bir şekilde
toplanmamış ve
kayıt altına
alınmamış bir delilin
hukuken bir
geçerliliği yoktur. Bu
nedenle karşılaşılan
bir bilişim olayının
türü ve şekli ne
olursa olsun adli
bilişim uzmanları
tarafından
profesyonel cihaz,
sistem ve
yazılımlarla
müdahale edilerek
bulguların
toplanması çok
önemlidir.
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Adli Bilişim
Meydana gelen olayın büyüklüğü ya da içeriği ne olursa
olsun profesyonel bir adli bilişim danışmanlığı almak
olayın çözümü açısından son derece önemlidir. Zira,
ehliyetsiz kişiler tarafından yapılacak müdahaleler
bulgu ve delillere zarar verdiği gibi olayın çözümünü de
imkansız hale getirmektedir.

DIFOSE, kendisine iletilen bir bilişim olayına ait bulguları adli bilişim laboratuvarında
bulunan modern cihaz, sistem ve yazılımlar ile müdahale ederek hiçbir şüpheye
meydan vermeden elde etmektedir. Elde edilen bulguların incelenmesi, analizi ve
raporlanması özel durumlar hariç müşterinin bilgi güvenliği ve olayın gizliliği
düşünülerek olay yerinde yapılmaktadır.
DIFOSE, hizmet prensipleri ve kalitesi gereği; vermiş olduğu tüm hizmetler için gizlilik
anlaşması yaparak müşterisinin bilgi güvenliğini %100 oranında garanti altına
almaktadır.

DIFOSE, yıllarını adli bilişim ve siber güvenlik alanına adamış uzmanları ve bu
alanındaki yüksek standartları ile aşağıdaki hususlarda profesyonel danışmanlık
hizmetleri sunmaktadır:
Bilişim olayına müdahale danışmanlığı (Hukuki, idari ve teknik
destek sağlama),
Bilişim olayı soruşturma ve inceleme,
Dijital bulgu ve delillerin toplanması (Adli kopya-imaj alma),
Bilişim olayı simülasyonu (Bilimsel test, gözlem ve deney
yapma),
Soruşturma ya da dava dosyası içeriğindeki teknik hususların
açıklığa kavuşturulması,
Adli kopya inceleme ve analiz,
Veri inceleme, karşılaştırma, analiz ve değerlendirme,
Bilirkişi raporu hazırlama,

Uzman mütalaası hazırlama.
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Siber Güvenlik

Siber uzayda ne tür
güvenlik tedbiri
alınırsa alınsın insan
faktörünün ön
planda bulunduğu
bilişim sistemlerinde
bu tür suistimallerin
oluşmasını tamamen
engellemek
imkânsızdır.

Günlük hayatın
hemen her alanında
yaygın bir şekilde
kullanılan ve pek çok
alanda vazgeçilmez
olan bilişim sistemleri
üzerinde (siber
uzayda) pek çok vaka
yaşanmaktadır.
Yaşanan bu
vakalarda bilişim
sistemleri hedef
olduğu gibi, suç ya da
suistimal aracı da
olabilmektedir.

Bilgi hırsızlığı, endüstri casusluğu, zararlı yazılım bulaştırma, dijital veri manipülasyonu,
sistemlere yetkisiz erişim, sistem içerisinde kalma, verileri değiştirme, silme gibi sonuçları çok
ağır olan siber olaylara hayatın doğal akışı içerisinde her an rastlanılabilmektedir. İş
hayatındaki kıyasıya rekabet, para kazanma ve başarma hırsı, çalışanların ekonomik
tatminsizliği, işini kaybetme korkusu, husumet, kin, nefret gibi kişisel faktörler de siber
uzaydaki bu vakaların oluşmasını tetiklemektedir.
Ancak, siber uzayda yaşanan bir suistimalde, olay devam ederken ya da olay bittikten sonra,
adli bilişim metot ve teknikleri doğru, tam zamanında ve hukuka uygun bir şekilde
uygulanırsa; olayın kaynağı, oluş şekli ve failleri ortamda bırakılan izlerin sağlıklı bir şekilde
toplanması ve incelenmesi sonucunda ortaya çıkartılabilmektedir. Hiç şüphesiz ki, bu alandaki
başarıyı artıran en önemli faktörler, siber olaylara müdahale etme tekniklerini uygulayarak
dijital delillerin bozulmadan toplanmasını ve muhafaza altına alınmasını sağlamaktır.

Envanter
Çıkarılması

E-Keşif

Zafiyet
Testi

Risk
Analizi

Tatbikat

Denetim
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Veri Kurtarma

Bir nedenden
dolayı
bilgisayar, cep
telefonu, USB
bellek, hafıza
kartı, taşınabilir
disk ve diğer
veri depolama
aygıtlarınızda
bulunan
verilerinize
erişemeyecek
olursanız bilgi
ve tecrübenizi
aşan yol ve
yöntemleri
sakın
denemeyiniz!..
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Bilginin çeşitli amaçlarla üretildiği,
işlendiği, aktarıldığı, paylaşıldığı ve
depolandığı bir bilgi ve bilişim
çağında yaşıyoruz. Bu nedenle
bilişim sistemleri üzerinde saklanan
bilgi ve verilerimiz en önemli
varlıklarımızın arasında yer
almaktadır.
Bilişim sistemlerine virüs bulaşması,
işletim sisteminin çökmesi,
sistemlerin işlev görmemesi, sabit
ve taşınabilir diskler, USB bellek ve
hafıza kartları içerisindeki verilerin
sehven ya da kasten silinmesi gibi
olaylara hayatın doğal akışı
içerisinde zaman zaman
rastlanılmaktadır.
Bilgisayar, cep telefonu, USB bellek,
hafıza kartı, taşınabilir disk ve diğer
veri depolama aygıtları içerisinde
yer alan verilerin silinmesi ya da
bozulması veri depolama
aygıtlarının fiziksel zarar
görmesinden oluşabileceği gibi,
sisteme bulaşan bir zararlı yazılımla
da oluşabilmektedir.

Dikkat
etmelisiniz
Verileri silinen ya
da zarar gören
bilişim sistemi
kesinlikle
çalıştırılmamalı,
sistem içerisine
kesinlikle veri
kopyalanmamalı,
sisteme herhangi
bir yazılım
kurulmamalıdır.
Ayrıca, fiziksel
arızası bulunan
başta sabit
diskler olmak
üzere diğer veri
depolama
aygıtları da her ne
sebeple olursa
olsun vidaları
sökülerek ya da
dış muhafazası
çıkartılarak
açılmamalıdır.

Unutulmamalıdır ki, başarılı bir veri kurtarma hizmeti ileri seviye
uzmanlık, tecrübe ve profesyonel donanım ve yazılımlarla
yapılmaktadır. Başarılı bir veri kurtarma için, yaşanan ya da
karşılaşılan sorun ne ise detayı bir şekilde gözlemlenmeli ve
zaman geçirmeden uzmanından teknik destek alınmalıdır.

DIFOSE uzmanları, karşılaşılan olayın türü ne olursa olsun, veri
kaybının oluşmasını önlemek için sizleri doğru bir şekilde
yönlendirerek gerekli olan bilgi ve teknik desteği sunmaktadır.
Daha sonra, veri kurtarma için teslim alınan malzemeler detaylı
incelenerek laboratuvar ortamında müdahale edilmek suretiyle
verilerin kurtarılması sağlanmaktadır.

15

Elektronik ve Fiziki Arama & Tarama
Gelişen teknolojiye paralel
olarak istihbarat elde etme
şekli ve yöntemleri her
geçen gün değişmektedir.
Analog sistemlerin
terkedilip yerine dijital
sistemlerin gelmesi
neticesinde istihbarat
alanında kullanılan cihaz ve
sistemler de aynı şekilde
değişikliğe uğramıştır.

Özellikle iş hayatındaki kıyasıya rekabet,
kişiler arası çıkar, menfaat, anlaşmazlık, kin,
husumet, baskı, tehdit, şantaj gibi etkenler
maalesef insanların yasal olmayan yol ve
yöntemlere müracaat etmelerine neden
olabilmektedir. Bunun sonucu olarak da;
kimin kimi dinlediği ve izlediğinin tahmin bile
edilemeyeceği bir çağda yaşadığımızı
söyleyebiliriz. Bu durum ister istemez kişi ve
kurumları “Acaba biz de dinleniyor, takip
ediliyor ve izleniyor muyuz?” sorusunu
sormaya, etrafındaki her türlü teknolojik
cihaz ve sistemden şüphe duyarak bu
sorunun cevabını aramaya yöneltmektedir.
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Kayıt

Bilgisayar
ağı

GSM

Dinleme
İzleme
Sızma
Kablo

RF

Uzaktan
algılama

Hayal edebileceğiniz her şey kayıt ortamı olabilir.
Mikro ölçekli elektronik teknolojisi RF ve GSM vericileri her ortama
yerleştirilebilecek hale getirmiştir.
Yazılım tabanlı tehditler her geçen gün daha önemli hale gelmektedir.

Günümüzde gizli dinleme çok daha profesyonelce yapılmaktadır.
Teknik personel bile olsanız, uzun süre gizli olarak izlenebilir ama
fark edemeyebilirsiniz.

Elektronik ve Fiziki Arama
Raporlama
Danışmanlık
Eğitim
Tedarik
Uygulama

20 yıllık Teknik ve Elektronik Arama tecrübesi ile, bu konuda
klasik hale gelmiş ekipmanlardan, günümüzün en son teknoloji
ekipmanlarına kadar geniş bir laboratuvar ve saha ekipmanı
envanteri mevcuttur.
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DIFOSE Akademi

ADLİ BİLİŞİM ATÖLYE EĞİTİMLERİ
İyi bir adli bilişim uzmanı olabilmek için öncelikle bilişim suçu ve suistimlallerinin
işleniş şekilleri ile bilişim güvenliği konusunda temel bilgiye sahip olmak
gerekmektedir. Bu eğitimimizde, yıllarını adli bilişime adamış uzmanlarımız
tarafından karşılaşılan bir bilişim olayına müdahale etme, bulgu ve delilleri
usulüne uygun toplama, inceleme, analiz ve raporlama işlemleri için gerekli olan
hukuki ve teknik bilgiler ile bu alanda kullanılan güncel yazılım ve donanımların
temel ve ileri seviye eğitimleri verilmektedir.

VERİ KURTARMA ATÖLYE EĞİTİMLERİ
Sabit Disk, USB bellek ve mobil cihazlar üzerindeki veriler kasten ya da yanlışlıkla
silinmiş olabilir. Bu durumda veri kurtarmak bir gereklilikse bir sıra ve plan
dahilinde yapılması gerekenlerin bilinmesi de çok önemlidir. Özellikle silinmiş
verilerin türü, niteliği, dosya imzası, dosya başlığı ve altlığı gibi bilgilerin bilinmesi
gerekmektedir. Bu verilerin nereden ve nasıl elde edilebileceği, veri kurtarma ve
veri kazıma arasındaki farklar ile veri kurtarma işlemindeki başarıyı etkileyen
faktörler bu eğitimimizde detaylı olarak anlatılmaktadır.

DIFOSE UZMANLIK EĞİTİMLERİ
•
•
•

Farkındalık Eğitimleri
Yazılım Eğitimleri
Uzmanlık Eğitimleri

DIFOSE
Akademi olarak
geleceğin adli
bilişim uzmanlarını
yetiştirmek
amacıyla
çalışıyoruz.
Kurumsal seviyede adli
bilişim ve siber olaylara
müdahale eğitimlerimizin
yanında bireysel olarak
katılım sağlanabilecek
eğitimlerimiz kendi
alanlarının uzmanları
tarafından verilmektedir.
Örnek ve yaşanmış
olaylar ve çeşitli
senaryolarla
desteklenen
eğitimlerimiz DIFOSE
Akademi’nin erişiminde
olan adli bilişim, veri
kurtarma ve simülasyon
laboratuvarlarımızda
uygulamalı olarak
verilmektedir. Ancak,
talep edildiği takdirde
eğitimler DIFOSE
Akademi yerleşkesi
haricinde başka bir
merkezde ya da eğitimi
talep eden kuruma ait
uygun bir eğitim
merkezinde de
verilebilmektedir.

Eğitmenlerimiz
Yalkın
Demirkaya
Erdal
Özkaya
Ramon
Cruz
Richard
Beshlihan
Şükrü
Durmaz
Charles
Campisi
Timur
Özcan
Yılmaz
Değirmenci
Emre
Tınaztepe
Yiğit Emre
Çetinkaya
Onur
Saban
Samet
Yılmaz
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DIFOSE Akademi
•

20

Eğitim Referanslarımız (Yurt Dışı)

•

Eğitim Referanslarımız (Yurt İçi)
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AR & GE ve ÜR & GE

Lorem ipsum dolor sit

Yazma Koruyucu
Write Blocker

Adli Kopya Alma Cihazı
Forensic Duplicator

Parola Kırma Ünitesi
Password Cracking Unit

Adaptör ve Kablo Setleri
Forensics Adapter and Cable Sets

Adli İnceleme Panel PC
Monolit Okuyucu
Spider

Temiz Çalışma Kabini
Clean Repair Box
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Forensic PC

Ar-Ge
çalışmaları
DIFOSE, Türkiye’de
adli bilişim
sektörünün
gelişmesi ve hak
ettiği yeri ve değeri
bulması amacıyla
kuruluşundan bu
yana adli bilişim
alanında kullanılan
cihaz ve sistemlerde
yurt dışına olan
bağımlılığı
azaltacak ve milli
çözümler üretmeyi
hedefleyen
çalışmalara devam
etmektedir.

Türkiye’de adli bilişim
sektörünün en önemli
sorunlarından birisi
Türkçe ara yüze sahip
yazılım ve donanımların
yok denecek kadar az
olmasıdır. Maalesef, bu
alanda kullanılan yazılım
ve donanımların
tamamının ara yüzü
İngilizcedir. Bu durum,
kullanılan yazılım ve
donanımların kullanımını
yaygınlaştırma,
geliştirme, teknik destek
ve eğitim alanlarında bir
takım sorun ve
problemlere neden
olmaktadır. Bir diğer
husus ise, bu alanda
kullanılan yazılımların
eğitimini almak amacıyla
yurtdışına personel
gönderilmesi de ilave
masraflara neden
olmaktadır.

DIFOSE, Türkiye’deki adli
bilişim sektörüne hem bir
yenilik hem de %100
Türkçe adli bilişim
yazılımı kazandırmak
amacıyla 2013
Haziran’ında çalışmalara
başlamıştır. Yapılan
teşebbüsler sonucunda
veri kurtarma alanında
tüm dünyaca tanınmış
olan Avustralya’nın
GetData firması ile
işbirliğine giderek tüm
ara yüzü ve menüleri
Türkçe olan ve Türkçe
derlenen ilk adli bilişim
yazılımı Forensic
Explorer’ın çözüm ortağı
olmuş ve sıra ile Forenic
Imager, Mount Image Pro
yazılımlarının Türkçe
sürümlerini
tamamlamıştır.

DIFOSE, sadece ürün tedarik eden bir firma değil, müşterilerinin adli bilişim ve bilişim güvenliği
alanlarında ihtiyaç duyduğu çözümleri en ekonomik ve en kısa sürede tamamlayan,
gerçekleştirdiği ARGE ve ÜRGE çalışmaları ile Adli Bilişim alanında ihtiyaç duyulan yerli ürünler
geliştiren bir çözüm ortağıdır.
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İthalat & İhracat
DIFOSE, müşterilerinin adli bilişim ve bilişim güvenliği alanındaki ihtiyaçlarını yerinde keşif
ve gözlem yaparak tespit eder. Daha sonra ihtiyaca uygun ürün ve sistemleri yılların
tecrübesi ile optimum seviyede planlar ve en kısa sürede tamamlayarak müşterisinin
hizmetine sunar.

•
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Çözüm ortaklarımız

DIFOSE, sadece ürün tedarik eden bir firma değil, müşterilerinin adli bilişim ve
bilişim güvenliği alanlarında ihtiyaç duyduğu çözümleri en ekonomik ve en kısa
sürede tamamlayan bir çözüm ortağıdır. Zira bizim için önemli olan, müşterilerimize
ürün ve malzeme tedarik etmekten öte, tedarikini yapmış olduğumuz tüm çözümlerin
ilk kurulum, bakım, onarım, iyileştirme ve güncelleştirme gibi önemli konuları teknik
ekibimizle takip ederek müşterimizin memnuniyetini sağlamaktır.
DIFOSE, aşağıda belirtilen alanlarda tedarik ettiği tüm ürünlerin kullanım kılavuzu,
broşür ve garanti belgesini Türkçe olarak müşterilerine sunmakta, talep edilmesi
halinde ise kurulum, danışmanlık, eğitim ve teknik destek hizmeti de vermektedir:
• Adli bilişim laboratuvar kurulumu ve projelendirilmesi
• Adli kopyalama cihaz ve sistemleri
• Adli bilişim bilgisayar ve iş istasyonu tasarımı
• Veri kurtarma donanım ve yazılımları
• Optik medya okuma ve kurtarma sistemleri
• Adli bilişim yazılımları
• Ağ adli analiz sistemleri
• Mobil cihaz adli inceleme sistemleri
• Chip okuma, kopyalama ve adli inceleme sistemleri
• Güvenli veri silme sistemleri
• Veri depolama aygıtı taşıma çantaları
• Bilişim güvenliği yazılım ve donanımları
• IT Audit (BT denetim) yazılımları
• Loglama sistemleri
• Elektronik keşif yazılımları
• Anti-Malware yazılımları
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