
 

 

 

BASIN BÜLTENİ 

 

 

E-GÜVEN ve G&D işbirliği ile yeni “Kurumsal Güvenlik 

Çözümleri” 

 
Türkiye’nin e-imza çalışmalarında öncü firması E-GÜVEN, micro SD 

kartlar ve Web Token üreten Alman firması Giesecke & Devrient 

(G&D) ile işbirliği yapıyor. Kurumsal güvenlik çözümlerine yönelik 

bu işbirliği sayesinde elektronik imza şimdi de micro SD kartlara 

giriyor.  

 

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

imza kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik yaptığı işbirliklerine bir yenisini ekliyor. Micro 

SD ve Web Token üreten Alman firması Giesecke & Devrient (G&D) ile kurumsal güvenlik 

çözümleri alanında işbirliğine giden E-GÜVEN, şimdi de elektronik imzayı uzaktan 

çalışanların hizmetine sunuyor.  

 

Buna göre, çalışanların firmalardaki Bilgi Teknolojileri (BT) sistemine uzaktan ve güvenli 

bir şekilde ulaşmalarına yönelik çözümler geliştiren G&D’nin ürettiği micro SD kartlara 

elektronik imza yükleyen E-GÜVEN, e-eğitim ve internet bankacılığı başta olmak üzere 

tüm online işlemlerin güvenliğini daha da artırıyor.  

 

E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, yapılan işbirliği ile ilgili şunları söylüyor: 

“Türkiye’de elektronik imza kullanımının yaygınlaşması E-GÜVEN’in en önemli 

hedeflerinden biri. Genelde uygulama bağımlı bir kullanım yaygınlığı gösteren elektronik 

imza farklı platform ve uygulamalarda kullanılabiliyor. Türkiye’nin elektronik imza verme 

konusundaki ilk hizmet sağlayıcısı olan E-GÜVEN bu alandaki en önemli atılımları da 

gerçekleştiriyor. 2009 yılında duyurulan ve Turkcell ile birlikte gerçekleştirilen mobil imza 

projesi sadece Türkiye’de değil elektronik imzanın mobil ortamlarda kullanılması 

açısından dünyada da örnek ve öncü bir uygulama oldu. E-GÜVEN kuruluşundan beri yeni 

uygulamalar konusunda son derece etkin bir yaklaşım sergiliyor. G&D ile yaptığımız 

işbirliği de bu yaklaşımın bir sonucu. Akıllı kart ve SIM kartlardan sonra elektronik 

imzanın şimdi de SD ve micro SD kartlar üzerinde kullanılabilmesi için çalışmalar 

yapıyoruz. Bu sayede kullanıcılara daha kolay kullanımı olan ve daha esnek bir kullanım 

alanı oluşturmayı ve elektronik imzanın SD veya micro SD kart okuyan cihazlarda da 



 

 

kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Türkiye’de öngörülen standartlara uygun olan 

bu kartları geliştiren G&D firmasıyla hem bu konuda hem de kurumsal güvenlik 

uygulamaları konusunda çalışacağız.”   

 

Giesecke & Devrient hakkında  

Merkezi Almanya’nın Münih kentinde bulunan Giesecke & Devrient (G&D), 1852 yılında 

kuruldu. Kendi alanında dünya lideri bir teknoloji firması olan G&D, banknot üretimi ve 

işlemesi, telekomünikasyon ve elektronik ödeme alanında akıllı kart çözümleri, güvenlik 

dokümanları ve tanımlama sistemleri alanında inovatif ve öncü yaklaşımlar sergiliyor.  
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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. 
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