
 

 

 

 

BASIN BÜLTENİ 

 

 

E-GÜVEN ile e-imza şimdi akıllı çubukta!  

 

Türkiye'nin ilk Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı olan E-

GÜVEN, e-imza kullanımını kolaylaştırmaya yönelik yeni bir hizmet 

daha sunarak, e-imzayı akıllı çubuk içine koyuyor!   

 

E-imza kullanımının Türkiye’deki öncülüğünü yapan E-GÜVEN, inovatif hizmetlerine bir 

yenisini daha ekliyor. “Yerinde kimlik tespiti ve kurulum” hizmeti vererek iş yoğunluğu 

yaşayan kişilere kolayca e-imza sahibi olma imkânı sağlayan E-GÜVEN, şimdi de e-imzayı 

akıllı çubukların (USB Token) içine yerleştiriyor.  

 

Yeni uygulama kapsamında, GSM SIM kartına benzeyen akıllı kart, akıllı çubuk içine 

yerleştiriliyor. Daha sonra akıllı çubuk, bilgisayarın USB girişine takılıyor ve e-imza 

kullanıma hazır hale geliyor. Son derece kolay kullanımlı ve pratik bir çözüm olan bu 

uygulama, akıllı çubukların içine yerleştirilen akıllı kartların kaybolmasını da önlüyor.  

 

E-imza sahipleri, kart ve kart okuyucunun yanı sıra, bu uygulama ile de e-imzalarını 

gittikleri her yere kolayca taşıyabiliyor. E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, bu yeni 

hizmet ile ilgili şunları söylüyor: “E-GÜVEN olarak inovasyonu, ‘doğru’ iş yapmanın en 

önemli özelliklerinden biri olarak görüyoruz. Bizim için inovasyon, yaptığı iş konusunda 

sürekli olarak kafa yormak ve işin genel içerik ve yararlarının ötesinde toplum için 

‘faydaya dönüşebilecek’ yeni içerik ve özelliklerle yeni projeleri hayata geçirmektir. E-

GÜVEN’i benzer işi yapan diğer kurumlardan ayıran en önemli özellik, bir ‘beceri merkezi’ 

olması ve içinde yeni fikirler barındıran birçok uygulamada öncü rolünü üstlenmesidir.”   

 

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. 
 


