
 

BASIN BÜLTENİ 

 

Şifre beklemeyin, mobil imzalayın gitsin!  

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun ilgili tebliği 

gereğince 1 Ocak 2010 tarihinden bu yana bankaların internet 

şubelerine müşteri numarası ve parolanın yanı sıra tek kullanımlık 

şifreyle giriliyor. Her banka için ayrı şifre cihazı edinmek ve her 

seferinde şifre almakla uğraşmak istemeyenlerin imdadına ise 

mobil imza koşuyor!  

 
 
Türkiye’de mobil imza hizmeti veren ilk ESHS olma özelliğini taşıyan E-GÜVEN, cep 

telefonu sahiplerinin bankacılık işlemlerini kolay ve zahmetsizce yapmalarına olanak 

sağlıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) ilgili tebliği gereğince 

bankaların internet sitelerine girmek için müşteri numarası ve parolanın yanı sıra tek 

kullanım şifre zorunluluğu da getirilmiş bulunuyor. Ancak uygulama kapsamında 

kullanıcıların her bankanın kendine ait Tek Kullanımlık Şifre (OTP) cihazını edinmeleri ya 

da bankaların belirlediği diğer yöntemleri kullanmaları gerekiyor.  

 

Birden fazla banka ile çalışan bireylerin karşılaştığı bu zorluğu aşmanın yolu ise Turkcell 

ve E-GÜVEN işbirliğiyle sunulan mobil imza ve kurumsal hizmet paketinden geçiyor. Her 

banka için özel bir cihaz edinmek ve her seferinde şifre almak istemeyenler, mobil imza 

aracılığıyla şifre beklemeksizin internet şubelerine giriş yapabiliyor. Tek bir mobil imza ile 

tüm bankalarda işlem yapmak, kolaylık sağlamanın yanı sıra işlem güvenliğini de 

artırıyor.   

 
 
Turkcell ve E-GÜVEN’in ortaklaşa sunduğu mobil imzaya sahip olmak isteyenler anlaşmalı 

bankaların internet şubelerinden ön başvuruda bulunabilirler. Mobil imza başvuruları 

ayrıca Turkcell Extra’lar aracılığıyla da yapılabiliyor.  

 

E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, konu hakkında şunları söylüyor: “Elektronik 

ortamda imza atmamızı sağlayan bir teknoloji olan elektronik imza uygulamasının cep 



telefonlarına taşınmasıyla ortaya çıkan ‘mobil imza’ hayatımızı büyük ölçüde 

kolaylaştırıyor. Normal süreçler içinde fiziksel olarak bir yere giderek ve ıslak imzamızı 

atarak yaptığımız birçok işlemi artık cep telefonumuzdan yapabiliyoruz. Üstelik bu 

işlemler tamamen yasal bir altyapıya dayanıyor. Bir başka deyişle mobil imza, ıslak imza 

ile aynı hukuki geçerliliği taşıyor. E-GÜVEN olarak Türkiye’nin lider GSM operatörüyle 

ortaklaşa geliştirdiğimiz mobil imza projesi de ülkemizdeki mobil imza kullanımının 

yaygınlığı açısından öncülük etmiş bulunuyor. Özellikle bankacılık sektöründe yaşanan 

hareketlilik bu projeyle birlikte çok önemli bir ivme kazandı. Şimdi ise mobil imza, tek 

kullanımlık şifre uygulaması kapsamında kullanıcılarına büyük kolaylık sağlayacak.”  
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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 internet 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. 

  
 


