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MAVİNCİ WEDGE NETWORKS TABANLI “GERÇEK ZAMANLI KORUMA PLATFORMU” 
ÜRÜNLERİNİN LANSMANINI YAPIYOR 

 
WedgeARP™'yi altyapısına entegre eden Mavinci, yeni ürün ve çözümlerini Türkiye ve Avrupa 
genelinde sunuyor. 

Türkiye’nin yerli-milli yazılım geliştirme ve Ar-Ge şirketlerinden biri olan ve merkezi Ankara’da bulunan 
Mavinci, Türkiye ve Avrupa pazarında “Gerçek Zamanlı Tehdit Önleme Hizmet ve Ürünlerini” satış 
sonrası hizmetleri ile birlikte piyasaya sunmaya başladığını duyurdu. 

MavinciARP™ çatısı altında satılacak olan platform, son kullanıcıya kadar gelen network tabanlı çok 
çeşitli ağlar için (mobil veri, 5G, SD-WAN, SASE, kurumsal ve taşıyıcı ağlar, SDN, ve akıllı şehirler / IIoT) 
gerçek zamanlı tehdit koruması sağlamaktadır. Gömülü bir derin öğrenme (DL) yapay zeka (AI) motoru 
ve patentli gerçek zamanlı derin ölçekte içerik inceleme teknolojisi ile MavinciARP™, sadece milisaniyeler 
içinde daha önce hiç görülmemiş kötü amaçlı yazılımları tespit edebilmektedir. Bu özelliği ile orkestre 
edilmiş bir tehdit yönetimi platformunda çalışırken, büyük ölçekli ve gerçek zamanlı tehditleri önleyerek 
etkili ve özerk bir çözüm sunmaktadır. 

Mavinci tarafından satışa sunulan ürün ve hizmetler, Wedge’nin gerçek zamanlı tehdit önleme erişimini 
Türkiye’den başlayarak, hızla Avrupa pazarına doğru genişletecektir. Türkiye ve AB pazarlarında 
büyüme, OEM ortaklığı içindeki tehdit istihbaratının paylaşımını artıracak ve Mavinci ve Wedge 
ekosistemindeki diğer ortakların gerçek zamanlı olarak siber tehditlere daha iyi yanıt vermesine olanak 
sağlayacaktır. 

Mavinci Bilişim CEO’su Muhammed Salih Çetin, WedgeARP™ platformunu Mavinci güvenlik altyapısına 
hızlı ve sorunsuz bir şekilde entegre ettiklerini ve Mavinci markası altında birden fazla ürün ve hizmeti 
sunmaktan gurur duyduklarını iletti. “Gerçek Zamanlı Tehdit Önleme” ürünlerinin yeni dijital çağın 
olmazsa olmazı olduğunu ve bu yeni ürün serisi ile müşterilerine kurşun geçirmez güvenlik 
sağlayacaklarını söyleyen Çetin; ”Platform, bizi hızla Avrupa pazarında üst konumlara taşıyacaktır. 
Mavinci, WedgeARP™ platformu gibi yenilikçi ürünlere olan talebin arttığını analizlerinde görmektedir. Bu 
yeni güvenlik ürünleri ve hizmetleri hattını yerel pazara sunmayı dört gözle bekliyoruz” diyerek 
mutluluğunu dile getirdi. 

Wedge Networks CEO & CTO’su Dr. Hongwen Zhang Wedge; Mavinci ile bir OEM ortağı olarak çalışmanın, 
Avrupa pazarında kendileri için stratejik bir karar olduğunu, Mavinci'nin kendi adı altında Gerçek Zamanlı 
Tehdit Önleme çözümlerini sunacak olmasının, WedgeARP™ kullanıcı tabanının küresel olarak 
büyümesini hızlandırmaya yardımcı olacağını ve bunun platformun tehdit istihbaratı etkinliğini daha 
da artıracağını iletti. 
 
Mavinci Hakkında 

Mavinci Bilişim Sanayi ve Tic. A.Ş. iş dünyası ve savunma sanayi için Yapay Zeka, Siber Güvenlik, Nükleer 
Güvenlik, KBRN, Bulut Teknolojileri ve Hesaplamalı Mühendislik alanlarında yüksek seviyede teknik 
kapasiteli ürünler ve hizmetler geliştirmektedir. 

Mavinci, Linux ve / veya Windows işletim sistemleri üzerinde çalışan uygulamalar geliştirmektedir. 
Müşterinin gereksinimlerine bağlı olarak verdiği hizmetler; sanal teknolojilerden, bulut tabanlı kaynak 
kodunu analiz etme ve ayrıştırmaya, bileşenleri yeniden düzenlemeye, test etme ve tüm bunları bir  
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mikro hizmet mimarisi ile dağıtmaya kadar uzanmaktadır. Müşterilerin hayatında etkili zaman ve para 
tasarrufu sağlayan çözümler geliştirmek için kendi ürünleri ve yazılım platformlarında ağırlıklı olarak 
akıllı teknolojilere odaklanmaktadır.  

Mavinci, Türkiye'de Nükleer Güvenlik alanında TTSO Nükleer AŞ ve İngiltere merkezli bir teknoloji şirketi 
olarak Mavinci Limited'in de sahibidir. Tüm bu şirketlerin amacı, müşterileri için yeni, yenilikçi ve etkili 
çözümler tasarlamak ve geliştirmektir. 
 
Daha detaylı bilgi için: https://www.mavinci.com.tr/ 
 
Wedge Networks Hakında 
Wedge Networks Inc., Gerçek Zamanlı Tehdit Önleme çözümleri şirketidir. Yenilikçi teknoloji platformu 
Wedge Mutlak Gerçek Zamanlı Koruma (WedgeARP™), yazılımıyla tanımlanmış orkestrasyonlu bir ağ  
güvenlik sistemidir. 

WedgeARP™ kurumlar, hükümetler ve güvenlik hizmeti sağlayıcıları tarafından yönetilen veri 
merkezlerinde bulut aracılığıyla, şirket içinde veya sanallaştırılmış bir ortamda devreye alınır, kötü 
amaçlı yazılımları ve siber tehditleri (bilinen, bilinmeyen ve özelleştirilmiş) gerçek zamanlı olarak inceler, 
tespit eder ve engeller. Wedge bunu, yapay zeka ve türünün en iyisi güvenlik işlevleriyle birlikte patentli 
Derin İçerik Denetimi (DCI) teknolojileri aracılığıyla gerçekleştirir. 

Gartner Cool Vendor ünvanını alan ve “Build-In-Canada” İnovasyon ödülleriyle iki kez ödüllendirilen 
Kuzey Amerika, Asya Pasifik ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerindeki uluslararası ekipleri bünyesinde 
barındıran Wedge Networks'ün merkezi, Kanada'nın Kalgari şehrinde bulunmaktadır. 
 
http://www.wedgenetworks.com/ 
 
 
Detaylı bilgi için; pr@mavinci.com.tr 


