
 

 

 

BASIN BÜLTENİ 

 

 
Cep telefonunuzla sinema bileti almaya ne dersiniz? 

 

Yakın saha iletişimini (NFC) günlük hayatın bir parçası yapacak 

teknoloji E-GÜVEN ve Hong Kong merkezli Toro şirketi 

işbirliğiyle Türkiye’de. Banka kartlarından Akbil’e, konser 

sinema biletinden mağaza kulüp kartlarına kadar her şey cep 

telefonuna giriyor. NFC teknolojisi sayesinde sinema bileti 

almak için cep telefonunu NFC alıcılı film afişinin üstüne tutmak 

yeterli oluyor.  

 

Türkiye’nin ilk elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı E-GÜVEN, hayatı kolaylaştıran 

NFC (Near Field Communication) teknolojisine yeni bir boyut getirecek olan NFC 

Pazaryeri’ni Türkiye’ye getiriyor. NFC Pazaryeri sayesinde mobil ödeme yaygınlaşacak 

ve cep telefonu günlük hayatımızı daha da kolaylaştıracak. E-GÜVEN’in Hong Kong 

merkezli Toro ile işbirliği sayesinde Türkiye’nin ilk NFC Pazaryeri kurulacak ve 

kullanıcılar hayatın her alanında mobil ödemenin kolaylıklarıyla tanışacak.  

 

NFC nasıl çalışıyor? 

Bluetooth teknolojisine benzeyen NFC teknolojisi kullanıcılara kredi kartı bilgilerini 

aktarıp aktif olarak kullanabilecekleri güvenli bir iletişim sağlıyor. Bluetooth’tan farklı 

olarak NFC sadece iki telefon arasında değil, bir telefon ve bir NFC alıcısı arasında da 

çalışıyor. Ayrıca çalışması için yine Bluetooth teknolojisinden farklı olarak tek bir 

cihazın aktif olması yeterli oluyor.  

 

Bu teknoloji yaygınlaştığında otobüse binildiğinde Akbil makinesine cep telefonunu 

yaklaştırmak yeterli olacak. Bir sinema bileti almak için cep telefonunu NFC alıcısı 



olan sinema afişine tutmak yeterli olacak. NFC teknolojisinden yararlanmak için her 

şeyden önce, bu teknolojiyle uyumlu bir cep telefonu gerekiyor.  

 
Konuyla ilgili olarak E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun şunları söyledi: “NFC tüm 

dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük bir hızla yaygınlaşan bir teknoloji. Bugünün 

ve yakın geleceğin iletişim ve ödeme teknolojisi. Bu noktada teknoloji sağlayıcılarla 

beraber NFC’nin geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak çok önemli. Bu açıdan 

teknolojide dünyada önde gelen şirketlerden biri olan Toro ile yaptığımız işbirliğiyle 

bu platformu Türkiye’ye getirmekten ve paralel olarak Türkiye’nin ilk NFC Pazaryeri’ni 

kurmaktan mutluluk duyuyoruz. Mobil pazarlama için de önemli bir uygulama alanı 

olacak olan NFC Pazaryeri sayesinde hem mobil ödeme ve uygulama sahipleri 

ürünlerini sergileyebilecekleri bir platforma kavuşmuş olacak hem de kullanıcılar tek 

bir platform üzerinden tüm uygulamalara kolayca ulaşabilecek. Sosyal ağlarla da 

entegre olarak çalışacak platform, NFC uygularının paydaşı olan tüm kurumları ve 

kullanıcıları tek bir ortamda buluşturabilecek.” 

  

Toro Genel Müdürü Marcel Ficken “Dağıtım platformu ve kullanıcı dostu olma 

özelliği NFC teknolojisinin yayılmasında çok önemli unsurlar. NFC teknolojisi ile 

sunulan bu katma değerli dağıtım kanalı ve hizmetlerin müşterilerin tercihlerine göre 

şekilleniyor olması, müşteri deneyimi açısından da önemli. E-GÜVEN’in, Appstore 

hizmetleri, Toro’nun NFC dağıtım platformu olan Akami Suite, mobil cüzdan, 

widget’lar ve NFC teknolojisini tek bir platformda toplayarak Türkiye’de 

tanıtmasından dolayı çok mutluyuz. Artık birçok NFC özellikli telefon kullanılabilir hale 

gelirken,  mevcut mobil pazarlama anlayışı da “İtme” anlayışından “Çekme” 

anlayışına doğru yöneliyor olacak.” 

Detaylı bilgi için www.toro-turkey.com sitesini ziyaret ederek “The last brick for NFC” 

isimli dokümanı inceleyebilirsiniz. 
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E-GÜVEN hakkında 

www.e-guven.com 

E-GÜVEN, Türkiye’de bilgi toplumuna giden yolda, bilgi güvenliği alt yapısının tesisinde önemli bir 

kilometre taşı olmak amacıyla 2003 yılında Türkiye Bilişim Vakfı ve Eczacıbaşı önderliğinde kurulmuş olan, 

Türkiye’nin ilk Elektronik Sertifika ve Mobil İmza Hizmet Sağlayıcısıdır. E-GÜVEN, sahip olduğu bilgi 

birikimi ve kurum kültürünün yanı sıra deneyimli ekibi, kalite anlayışı, iş etiği, inovasyon ve girişimci ruhu, 

http://www.toro-turkey.com/
http://www.e-guven.com/


müşteri memnuniyeti odaklı çalışma yaklaşımı, güven ve açıklığa dayalı iletişim anlayışı ve toplumsal 

sorumluluk değerlerinin bilinci ile müşterilerine hizmet vermektedir. E-GÜVEN, kurumlara özel geliştirdiği 

projelerin yanı sıra, gelişen teknolojiye paralel olarak her geçen gün yeni ve kullanıcı dostu ürün ve 

hizmetleri kullanıcılarına sunmayı ilke edinmiştir.  

 

Toro hakkında  

www.toro-turkey.com 

Toro, gerçek dünyada, mobil telefonlarda ve internette NFC kullanıcı deneyimini geliştirme amacıyla 

2007’de kuruldu. Merkezi Hong Kong’ta olan Toro’nun Tayvan’da Taipei’de ürün geliştirme ve işletim 

merkezi vardır. Bunun yanı sıra Toro’nun Avrupa pazarına hizmet sunmak için Fransa’da Paris’te ofisleri 

mevcuttur. Toro, NFC uygulamalarını son kullanıcıya sunan yazılım platformu akami suite™’i geliştirmeye 

devam ediyor.  
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