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EMT Elektronik bünyesinde faaliyet gösteren 

EMT Akademi,  siber güvenlik güçlerine kalifiye 

çalışanlar yetiştirmeye yardımcı olacak teknoloji 

eğitimleri vermektedir. EMT Akademi, kolluk 

kuvvetlerinin yanı sıra adli bilişim ve bilişim 

güvenliği konularında eğitim almak isteyen 

özel sektör girişimcilerine ve kamu kurumu 

çalışanlarına da çeşitli eğitimler sunmaktadır. 

Eğitimler, pratik ve teorik uygulamalarda tecrübe 

ve bilgisini ustalıkla birleştiren ve öğrenciye en 

doğru şekilde aktaran, alanında uzman sertifikalı 

eğitmenlerimiz tarafından verilmektedir.

Günümüz dünyasında bilişimin hayatlarımızdaki 

yeri, bilişim güvenliğinin de geldiği önemli noktayı 

gözler önüne sermektedir. Bilişim güvenliği 

konusunda uzman personelin yetiştirilmesine, 

istihdamına ve mevcut personelin yeteneklerinin 

artırılmasına duyulan ihtiyaç noktasında EMT 

Akademi, uzun yıllara dayanan tecrübesiyle, 

elinden gelen tüm desteği sağlamaktadır.

Eğitimlerimizin en büyük misyonu adli bilişim 

sektöründeki en son teknolojileri, ürün 

güncellemelerini ve küresel trendleri katılımcılara 

aktarmak ve bu konudaki farkındalıklarını 

artırmaktır. 

Adli bilişimin 
geleceğini inşa 
ediyoruz!



EMT Akademi’de 
Dersler

Eğitimlerimiz, dijital delillerde karşılaşılan 

zorlukları simüle eden gerçekçi, çok 

platformlu senaryoları ele almak için 

tasarlanmıştır. Bilişim alanındaki en güncel 

gelişmeleri kapsayan eğitim içeriklerimiz, sık 

sık güncellenmektedir. 

Derslerimiz, en verimli uygulama yaklaşımını 

sunacak şekilde, farklı seviyelerdeki 

katılımcılara uygun olarak hazırlanmaktadır. 

Eğitimlerimizin konu, süre ve içerikleri gelen 

talepler doğrultusunda değiştirilebilmektedir. 

Kursa katılanlara katılım sertifikası 

verilmektedir. 

EMT Merkez Binası bünyesinde yer alan eğitim 

salonunda verilen eğitimler, her katılımcıya, 

eğitim konusuna ve belirlenen gereksinimlere 

göre, ihtiyaç duyacağı bireysel donanımı 

sağlamaktadır. Talep edilmesi halinde, eğitimi 

talep eden kurumun kendi merkezlerinde de 

eğitim verilebilmektedir.



EMT Akademi 
Eğitimleri

Computer Forensics Eğitimi

İşletim Sistemi İnceleme Eğitimi 

Mobil Forensics Eğitimi

Diğer Eğitimler

Eğitim Adı Süre Açıklama

Adli Bilişim 
Uzmanlığı Giriş 

Eğitimi
10 Gün

Başta kolluk personeli olmak üzere adli 
bilişim alanında çalışan veya adli inceleme 
yapacaklara yönelik olmak üzere, adli 
bilişim alanında kullanılan donanım ve 
yazılımlar vasıtasıyla bilişim sistemlerinin 
suç içerisinde kullanımının tespit edilmesi, 
bilişim sistemlerinden delil elde edilmesi, 
delillerin soruşturma makamlarına 
gönderilmek için raporlanmasına yönelik 
eğitimdir.

Eğitim Adı Süre Açıklama

Windows 
Forensics 

Eğitimi 
5 Gün

Computer forensics programları kullanılarak 
Windows işletim sistemlerinin adli 
incelenmesini yapmak, dosya ve verilerden 
delillerin nasıl ve ne şekilde toplanması ve 
raporlanması gerektiği anlatılan eğitimdir.

Eğitim Adı Süre Açıklama

Mobil Forensics 
Eğitimi 

(Uygulamalı)
5 Gün

Adli bilişim kapsamında, mobil sistemler imajlarının alınması ve 
incelemelerine imkan veren donanımsal ve yazılımsal sistemlerin kullanım 
eğitimidir.

Eğitim Adı Süre Açıklama

Network 
Forensics 

Eğitimi
3 Gün

Network üzerinden bilgi alışverişi yapan başta kamu kurumları ile özel 
şirketlerin kullandıkları network sistemleri ile bilgi güvenliği kapsamında 
alınması gereken tedbirler, ağ trafiğinin kontrol edilmesi, ağ üzerinden 
paketlerin yakalanması ve incelenmesi eğitimidir.

Eğitim Adı Süre Açıklama

Bilgisayar ve 
veri güvenliği 

eğitimi
3 Gün

Kişisel bilgisayar kullanımı ile şirketlerde kullanılan bilgisayarların ve verilerin 
güvenliğinin nasıl sağlanması, zararlı yazılımlara karşı alınabilecek önlemler, 
bilgisayar ortamında saklanan verilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik 
kullanılan programlar ve sistemlerin anlatıldığı uygulamalı eğitimdir.

Eğitim Adı Süre Açıklama

Video ve 
görüntü 

iyileştirme 
eğitimi

2 Gün
Güvenlik kamerası veya diğer sistemlerden elde edilen ve görüntü kalitesi 
nedeniyle tam anlaşılamayan görüntüleri bu alandaki programlarla 
anlaşılabilir hale getirme eğitimidir.

Eğitim Adı Süre Açıklama

Dijital delillere 
ilk müdahale 

eğitimi
3 Gün

Olay yerinde tespit edilen dijital delillerin toplanması, el konulması, 
imajlarının alınarak paketlenmesi eğitimidir. Uçucu deliller ile hardisk ve 
taşınabilir belleklerin imaj alma eğitimleri sırasında, Computer ve mobil 
forensics alanında kullanılan donanım ve yazılımlar (açık kaynak programlar 
dahil) kullanılarak uygulama yapılacaktır.

Eğitim Adı Süre Açıklama

Linux Forensics 
Eğitimi

5 Gün
Computer forensics programları kullanılarak Linux işletim sistemlerinin 
adli incelenmesini yapmak, dosya ve verilerden delillerin nasıl ve ne şekilde 
toplanması ve raporlanması gerektiği anlatılan eğitimdir.

Eğitim Adı Süre Açıklama
Computer 
Forensics 

Eğitimi 
(Uygulamalı)

10 Gün
Adli bilişim kapsamında, bilgisayar ve veri saklama ünitelerinin imajlarının 
alınması ve incelemelerine imkan veren donanımsal ve yazılımsal sistemlerin 
kullanım eğitimidir.

Eğitim Adı Süre Açıklama

RAM incelemesi 2 Gün

Lisanslı programlar veya açık kaynak programları ile açık bir bilgisayar 
sisteminde RAM imajı almak,
Senaryo kapsamında örnek olarak hazırlanmış bir RAM imajının lisanslı ve 
açık kaynak programları ile incelenmesi.

Eğitim Adı Süre Açıklama

Zararlı Yazılım 
Adli Analizi

3 Gün

Siber saldırı veya zararlı yazılım gönderilerek başta finans şirketleri olmak 
üzere bilgisayar sistemlerine zarar verme, kişisel veya finansal verileri 
ele geçirmek amacıyla üretilerek dağıtılan virüs ve Malware gibi zararlı 
yazılımlardan korunmak için alınması gereken güvenlik tedbirleri yanında, 
söz konusu sistemlerde zararlı yazılımlar ile çalışma sistemlerinin tespit 
edilebilmesine yönelik eğitimdir.

Eğitim Adı Süre Açıklama

MacOS 
Forensics 

Eğitimi
5 Gün

Computer forensics programları kullanılarak MacOS işletim sistemlerinin 
adli incelenmesini yapmak, dosya ve verilerden delillerin nasıl ve ne şekilde 
toplanması ve raporlanması gerektiği anlatılan eğitimdir.
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