
 

 

 

BASIN BÜLTENİ 

 

Dünya devi Aladdin Bilgi Sistemleri, iş ortağı olarak E-

GÜVEN’i seçti!  

  

Kimlik doğrulama ve şifre yönetimi alanında taşınabilir bellek bazlı 

dünya lideri eToken çözümünü sunan Aladdin, elektronik imza 

uygulamalarının Türkiye’de öncülüğünü yapan E-GÜVEN ile 

işbirliğine gitti. Buna göre E-GÜVEN, kurumlara ve bireylere 

yönelik elektronik imza hizmetlerini Aladdin’in geliştirdiği 

donanımlar üzerinden sunacak. 

 

Türkiye’nin ilk Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (ESHS) olan E-GÜVEN, elektronik 

imza donanımları alanında dünya lideri bir firma olan Aladdin Bilgi Sistemleri ile işbirliğine 

gitti. Gerçekleştirilen ortaklık kapsamında E-GÜVEN, bireysel ve kurumsal hizmetlerini, 

operasyonel yönetimi bilgi güvenliği alanında global bir lider olan SafeNet Inc.’a bağlı 

bulunan Aladdin firması tarafından geliştirilen elektronik imza donanımları üzerinden 

sunacak. E-haciz, e-fatura gibi toplu imza kullanımı gerektiren projelerde de Aladdin’in 

“Hardware Security Module” (HSM) cihazlarını kullanacak olan E-GÜVEN, hizmet kalitesini 

daha da artıracak.  

 

Kimlik doğrulama ve şifre yönetimi alanında USB bazlı eToken çözümüyle dünya çapında 

liderliği elinde bulunduran Aladdin’le yaptığı işbirliği doğrultusunda kurumlara yönelik 

geliştirdiği “Kurumsal Güvenlik Paketi”ne akıllı çubukları da dahil edecek olan E-GÜVEN, 

kurumlar arası iletişim süreçlerine hız kazandıracak. E-GÜVEN ayrıca kurulum, bakım-

destek, danışmanlık ve eğitim hizmetlerinde de Aladdin’in deneyimlerinden faydalanacak. 

 

E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun’un konu hakkında görüşleri ise şöyle: “Bilgi 

sistemleri alanında dünya lideri bir firma olan Aladdin Bilgi Sistemleri’yle yapmış 

olduğumuz işbirliğinin, özellikle kurumsal hizmet paketi çözümümüzün yaygınlaşması 

açısından bize hız kazandıracağına inanıyoruz. E-GÜVEN olarak müşterilerimize hızlı ve 

sorunsuz hizmetler sunmayı her daim birinci önceliğimiz kabul ediyoruz. Kurumsal 

kaynak güvenliğinin giderek daha fazla önem kazandığı günümüzde bilindiği üzere firma 

çalışanları müşteri bilgileri, kurum içi yazışmalar ve sözleşmeler gibi önemli bilgilere 

diledikleri her an ve her yerden ulaşabiliyorlar. Firmalar için kritik önem taşıyan bu 

bilgilerin korunmasına yönelik kullanılan en yaygın yöntem ise ‘kullanıcı adı ve şifre’den 



 

 

oluşuyor. E-GÜVEN olarak bu noktada Aladdin’in güvenilirliği dünya çapında kanıtlanmış 

cihazlarını da bu sürece dahil etmeyi ve müşterilerimizin bilgi güvenliğini en üst seviyeye 

çıkarmayı hedefliyoruz.”  

 

E-GÜVEN ile elektronik imza kapınızda!   

Elektronik imza sahibi olmak isteyen kişi ve kurumların www.e-guven.com adresine 

girerek online başvuru formunu doldurmaları yeterli oluyor. E-GÜVEN, sunduğu yerinde 

kimlik kontrolü ve yerinde kurulum hizmetleri sayesinde de, elektronik imza sahibi olmak 

isteyen ancak iş yoğunluğu nedeniyle bir türlü fırsat bulamayanlara büyük kolaylık 

sağlıyor. “Yerinde kimlik tespiti” uygulaması, başvuruda bulunan kişilerin aranması, ortak 

bir randevu zamanının belirlenmesi ve başvuru sahiplerinin belirlediği yerlere gidilerek 

kimlik tespiti yapılması süreçlerini ve telefonla teknik destek hizmetini kapsıyor. “Yerinde 

kurulum” uygulaması ise, elektronik imzaların kullanılabilmesi için elektronik sertifikaların 

içinde bulunduğu akıllı kartların ve kart okuyucuların bilgisayarlara kurulması, tanıtılması 

ve gerekli ayarlarının yapılmasını içeriyor.  

 

Aladdin Bilgi Sistemleri hakkında 

Aladdin Bilgi Sistemleri, 15 ülkede yer alan ofisleri, birçok kanal ortağından oluşan 

küresel ağı ve layık görüldüğü inovasyon ödülleriyle bilgi güvenliğinde lider bir firmadır. 

Aladdin eToken, hassas verileri koruma amaçlı kimlik ve erişim yönetim araçları sunan, 

dünyanın bir numaralı USB-tabanlı doğrulama çözümüdür. Aladdin SafeWord’ün iki 

faktörlü doğrulama teknolojisi, şirketlerin önemli bilgi varlıklarını ve uygulamalarını korur. 

Aladdin HASP SRM de IP koruma güvenli lisanslama ve ürün aktivasyonunun yanı sıra 

bilgi işlem korsanlığına karşı da son derece güçlü bir koruma sunarak yazılım geliştiricileri 

ve yayıncıların güvenliğini sağlar. Aladdin eSafe ise gerçek zamanlı akıllı Web ağ geçidi 

güvenliği sunarak veri ve ağları korur, verimi artırır, uyumluluk sağlar. Ayrıntılı bilgili için 

www.aladdin.com ziyaret edilebilir.  

 

SafeNet Inc hakkında 

1983 yılında kurulan SafeNet, bilgi güvenliğinde dünya lideridir. SafeNet müşterilerinin en 

değerli varlıkları arasında yer alan kimlikler, işlemler, iletişim gibi verilerini ve yazılım 

lisanslarını kullanım süreleri boyunca koruma altına alır. 100’ü aşkın ülkede ve gerek 

ticari kurumlar gerekse kamu kurum ve kuruluşları arasında yer alan 25.000’den fazla 

müşterisi, bilgi güvenliği ihtiyaçlarını SafeNet ile çözmektedir.  
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http://www.e-guven.com/
http://www.aladdin.com/


 

 

www.e-guven.com 

E-GÜVEN, Türkiye’de bilgi toplumuna giden yolda gerekli olan bilgi güvenliği altyapısının tesisinde önemli bir 
kilometre taşı olmak amacıyla Kasım 2003 tarihinde Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) www.tbv.org.tr ve Eczacıbaşı 
önderliğinde kurulmuş ticari bir şirkettir. E-GÜVEN, bireylere ve kurumlara sunduğu bilgi güvenliği ve elektronik 
imza hizmetlerinde dünyada pazar lideri olan çözümleri kullanmaktadır. E-GÜVEN, sahip olduğu bilgi birikimi ve 
kurum kültürü, deneyimli ekibi, kalite anlayışı, iş etiği, inovatif bakış açısı, girişimci ruhu, müşteri memnuniyeti 
odaklı çalışma yaklaşımı, güven ve açıklığa dayalı iletişim anlayışı ve toplumsal sorumluluk değerlerinin bilinci 
ile müşterilerine hizmet vermektedir. 

 

http://www.tbv.org.tr/

