
 

BASIN BÜLTENİ 

 

E-imza Kayıtlara Geçiyor! 

 

Merkezi Kayıt Kuruluşu, Bilgi Güvenliği ve Sertifika Hizmetleri 

Uygulama Projesi’ni 1 Ocak 2008 itibariyle hayata geçiriyor. Kurum 

bu proje ile sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi sürecini 

elektronik ortama taşımayı hedefliyor. 

 

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından gerçekleştirilen Bilgi Güvenliği ve Sertifika 

Hizmetleri Uygulama Projesi ile sermaye piyasası e-imza uygulamasına geçiyor. 

MKK’nın 1 Ocak 2008’te resmen başlatacağı uygulamaya göre; ihraççılar, aracı 

kuruluşlar ve hak sahiplerine ait sermaye piyasası araçları üzerindeki hakların, 

üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi için MKK’ya yapılan bildirim tarihlerinin 

kayıtları, e-imza aracılığı ile İnternet üzerinden yapılabilecek.   

 

Tüzel kişiliği bulunan Yatırımcıları Koruma Fonu’nu temsil ve idare eden MKK, 

Türkiye’de ihraç edilmiş kaydi sermaye piyasası araçları için merkezi saklama kurumu 

faaliyetlerini de yürütüyor. MKK, sermaye piyasası araçlarını ve bunlara bağlı hakları, 

bilgisayar ortamında, üyeler ve hak sahipleri itibariyle kayden izliyor. Kurum, 

sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesine ilişkin işlemlerini, Kamuyu 

Aydınlatma Projesi (KAP) ve MKK kartları aracılığıyla gerçekleştiriyordu. MKK, Bilgi 

Güvenliği ve Sertifika  Hizmetleri Uygulaması Projesi kapsamında bu kartları, 

kullanım süreleri sona erdikten sonra, Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) içeren 

yenileriyle değiştirecek.  

 

E-imza ile kağıt ve zamandan tasarruf edin! 

Türkiye Bilişim Vakfı tarafından kurulan ve Türkiye’nin ilk Elektronik Sertifika Hizmet 

Sağlayıcısı (ESHS) olan E-GÜVEN de, proje kapsamında işletmelere anahtar teslim 

çözümler sunuyor.  



E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, elektronik imzanın ciddi ölçüde zaman ve kağıt 

tasarrufu sağladığını belirtiyor ve ekliyor: “Yalnızca ABD’de, bir yılda boşa harcanan 

basılı form maliyeti 6,75 milyar doları buluyor. Bu, çok yüksek bir rakam. E-imza 

uygulamaları, kağıttan ciddi oranda tasarruf sağlıyor. MKK, halihazırda uyguladığı bu 

yöntemin güvenliğini e-imza ile daha da perçinliyor.” Orhun ayrıca, E-GÜVEN’in 

uyguladığı, isteğe bağlı “yerinde kimlik kontrolü” ile firmaların, iş yoğunluğu arasında 

notere gitme zorunluluğunu ortadan kaldırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekliyor. 

 

 

 

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. 

  

 

  

 

 

 


