
 

 

BASIN BÜLTENİ 

 

Gerçek kimlikler GerçeXiz ile ortaya çıkıyor!  

 

Sanal alemdeki sosyal ağlar hayatımızdaki önemini günden güne 

artırırken tüm dünyayı etkisi altına alan sosyal paylaşım sitesi Facebook 

için yeni bir uygulama geliştirildi. E-GÜVEN’in Eczacıbaşı Bilişim ile 

ortaklaşa geliştirdiği e-imza teknolojili GerçeXiz*, sitede yer alan 

profillerin hangisinin gerçek hangisinin sahte olduğunu ayırt ediyor.  

 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kısa süre içinde binlerce kişinin ilgi odağı olan 

sosyal paylaşım sitesi Facebook, sahte profiller ya da isim benzerliği nedeniyle yaşanan 

sıkıntılara veda ediyor. E-imza uygulamalarının Türkiye’deki öncülüğünü yapan E-

GÜVEN’in Facebook için Eczacıbaşı Bilişim ile ortaklaşa geliştirdiği GerçeXiz uygulaması 

sayesinde, aynı isimle açılan profillerden hangisinin gerçekten o kişiye ait olduğu kolayca 

anlaşılıyor. 

 

Belli bir profilin, profil sahibinin mobil imzasıyla imzalanarak onaylanmasına olanak veren 

GerçeXiz, profil bilgilerinin mobil imzadaki sertifika kayıt bilgileriyle eşleştirilmesi esasına 

dayanıyor. Kişilerin gerçek ad, soyad ve doğum tarihi gibi bilgileri mobil imza 

sertifikalarına gömülü olduğundan ve bu bilgiler mobil imza sertifikası oluşturulmadan 

önce yüz yüze yapılan kimlik kontrolü ile alındığından GerçeXiz uygulaması tam bir 

güvenlik sağlıyor.  

 

Kendi mobil imzasıyla, kendi profilini imzalayan profil sahibi, aynı uygulamayı kullanan 

arkadaşlarının listesinde “güvenli” olarak işaretlenmiş oluyor. GerçeXiz uygulamasına, 

Facebook’ta Uygulamalar (Applications) bölümünden erişilebiliyor.  

 

E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, konuyla ilgili görüşlerini şöyle dile getiriyor: “Son 

zamanların en popüler sosyal paylaşım sitesi haline gelen Facebook için geliştirilen 

GerçeXiz’in temeli E-GÜVEN’in Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) aldığı 

yetki çerçevesinde verdiği elektronik imza hizmetine dayanıyor. Türkiye’de ilk olarak E-

GÜVEN ve Turkcell işbirliğiyle duyurulan mobil imza sayesinde ise kişiler Facebook 

hesaplarını mobil imzaları ile doğrulayabiliyorlar. Özet olarak GerçeXiz sayesinde, sitede 

aynı isimle yer alan onlarca profilden hangisinin gerçek hangisinin sahte olduğu kolayca 



anlaşılıyor. GerceXiz uygulaması, kişilerin bilgisi ve rızası dışında isimlerinin kullanılarak 

onlar adına profil oluşturulmasını ve bunun sonucunda yaşanabilecek hoş olmayan 

durumları da engelliyor.” 

 

* Gerçek Siz okunur. 

www.e-guven.com 

 

Türkiye Bilişim Vakfı’nın (TBV) önderliğinde 2003 yılında kurulan E-GÜVEN Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş., bilgi 

güvenliği alanında Türkiye’nin en güçlü ve güvenilir kurumu olmayı hedeflemektedir. Türkiye’de kurumların ve 

bireylerin İnternet ve ilgili uygulamalardan daha etkin ve güvenilir bir şekilde yararlanmalarını sağlayacak 

sertifika otoritesi hizmetleri sunan E-GÜVEN, en ileri teknolojileri kullanmakta; uluslararası standartlarla uyumlu 

bir güvenlik altyapısı ve ağına sahip bulunmaktadır. Türkiye’nin ilk elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı olan E-

GÜVEN, elektronik ortamda ticari işlemlerin ve bilgi alışverişinin güvenle yapılabilmesi için, açık anahtar 

altyapısında çalışan anahtarları kişisel kimliklerle ilişkilendirerek elektronik sertifika üretmektedir. 

 
Eczacıbaşı Bilişim Hakkında 
 
1989 yılında Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşlarına bilgi teknolojileri konusunda danışmanlık, servis ve destek 

hizmetleri vermek amacıyla kurulan Eczacıbaşı Bilişim, 2002 yılı başından itibaren, çalışma alanını topluluk 

dışındaki kuruluşları da kapsayacak biçimde genişleterek yeniden yapılandı. Bilgi teknolojileri alanında uzun 

yıllara dayanan kurumsal deneyimini müşteri ve kalite odaklı hizmet anlayışıyla Türkiye pazarına sunan 

Eczacıbaşı Bilişim, hayata geçirdiği projeler, etkin bilişim teknolojileri çözümleriyle, en güvenilir teknoloji 

sağlayıcısı olma yolunda çalışmalarının sürdürmektedir.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


