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Facebook’ta sahte hesap kâbusu sona eriyor! 

Türkiye’nin ilk elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı olan E-

GÜVEN’in  Facebook uygulaması GerçeXiz sayesinde mobil imza 

teknolojisi kullanılarak sahte ve gerçek hesaplar ayırt 

edilebiliyor.  

Son dönemde içlerinde Sinem Kobal ve Sibel Can gibi ünlü isimlerin de içinde olduğu 

birçok kullanıcının  Facebook’ta kendi adlarına açılan hesaplar yüzünden sıkıntı 

yaşadığı, hatta bu sorunu çözmek için mahkemeye başvurmak zorunda kaldıkları 

biliniyor. Türkiye’nin ilk elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı olan E-GÜVEN’in 

Facebook uygulaması GerçeXiz, bu soruna etkili bir çözüm sunuyor. GerçeXiz 

sayesinde başkaları tarafından kendi adlarına açılan Facebook hesapları yüzünden 

sıkıntı yaşayanlar rahat nefes alacak.  Uygulamanın güvenli bilgi alışverişi yapmak 

isteyen tüm Facebook kullanıcılarının ilgisini çekeceği tahmin ediliyor.  

Facebook profiline kişinin mobil imzasıyla giriş yapmasına olanak sağlayan GerçeXiz 

uygulaması, kişinin gerçek isim, soyadı, doğum tarihi gibi bilgilerinin gömülü olduğu 

mobil imza sertifikasıyla Facebook profil bilgilerini eşleştiriyor. Eğer uyumsuzluk 

bulunursa, kişiye profile giriş yapma imkânı vermiyor. Mobil imzasıyla kendi profilini 

imzalayan profil sahibi, aynı uygulamayı kullanan arkadaşlarının listesinde “güvenli” 

olarak işaretlenmiş oluyor. GerçeXiz uygulamasına, 

http://www.facebook.com/apps/application.php?id=32219934928&v=wall 

adresinden erişebiliyorsunuz.  

GerçeXiz, E-GÜVEN’in geliştirdiği ve bilgisayar ortamında yaratılmış her türlü 

dosyanın özetine nitelikli elektronik sertifika verme yetkisine sahip bir sunucudan 

aldığı zaman damgasını vuran bir sistem olan Tasdix’in bir uygulaması olarak 

çalışıyor. Tasdix, çalışmaları fikri ve sınaî mülkiyet kapsamında sayılabilecek kişiler ile 

ticari sırlarına ilişkin zaman bilgisi elde etmek isteyen herkes tarafından 

kullanılabiliyor.  

 

http://www.facebook.com/apps/application.php?id=32219934928&v=wall


Konuyla ilgili olarak E-GÜVEN İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü Ayşegül 

Tüzün şunları söylüyor: “Türkiye’de kurumların olduğu kadar bireylerin de sanal 

ortamdaki güvenliğinin sağlanmasının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Sosyal 

hayatın bir parçası olan ve Türkiye’de binlerce kullanıcısı olan Facebook’a, mobil imza 

ile giriş yapılmasını sağlayan Gerçexiz sayesinde kullanıcılar, Facebook’a her 

girdiklerinde yasal geçerliliğe sahip kendi kimlik bilgilerini de onaylamış oluyor. 

Gerçexiz’in Facebook’ta sahte hesaplar yüzünden güvenlik sorunu yaşayan birçok 

kişinin hayatını kolaylaştıracağına inanıyoruz.” 
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E-GÜVEN hakkında 

www.e-guven.com 

E-GÜVEN, Türkiye’de bilgi toplumuna giden yolda, bilgi güvenliği alt yapısının tesisinde önemli bir 

kilometre taşı olmak amacıyla 2003 yılında Türkiye Bilişim Vakfı ve Eczacıbaşı önderliğinde kurulmuş olan, 

Türkiye’nin ilk Elektronik Sertifika ve Mobil İmza Hizmet Sağlayıcısıdır. E-GÜVEN, sahip olduğu bilgi 

birikimi ve kurum kültürünün yanı sıra deneyimli ekibi, kalite anlayışı, iş etiği, inovasyon ve girişimci ruhu, 

müşteri memnuniyeti odaklı çalışma yaklaşımı, güven ve açıklığa dayalı iletişim anlayışı ve toplumsal 

sorumluluk değerlerinin bilinci ile müşterilerine hizmet vermektedir. E-GÜVEN, kurumlara özel geliştirdiği 

projelerin yanı sıra, gelişen teknolojiye paralel olarak her geçen gün yeni ve kullanıcı dostu ürün ve 

hizmetleri kullanıcılarına sunmayı ilke edinmiştir.  
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