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E-imza ile Yılda 6,75 Milyar Dolar Kâra Geçin! 

  

Türkiye’de E-GÜVEN’in öncülüğünü yaptığı e-imza uygulaması, 

işletmelerin kağıt kullanımından tasarruf ederek kâra geçmesini 

sağlıyor. Yapılan araştırmalar, yalnızca ABD’de, bir yılda 6,75 milyar 

dolarlık basılı kağıdın boşa harcandığını ortaya koyuyor. E-GÜVEN 

herkesi, e-imza uygulaması ile bu israfın önüne geçmeye ve doğayı 

korumaya davet ediyor. 

Elektronik ortamın daha fazla kullanılmasıyla iş yükünü azaltarak bürokratik süreci 

hızlandırmaya yönelik e-imza çalışmaları, kağıt kullanımında tasarrufu hedefliyor. Bir 

defaya mahsus alınan e-imza, kurum içi yazışmalarda ciddi ölçüde zaman ve kağıt 

tasarrufu sağlayarak, doğaya katkıda bulunuyor.     

Amerikan şirketleri arasında yapılan bir araştırma, ıslak imzalı geleneksel yöntemlerin 

kurumlara çok pahalıya mal olduğunu ortaya koyuyor. Bir sayfalık formun kullanım, süreç 

ve işleme maliyetleri 30 ila 165 dolar arasında değişiyor. 100 kişinin çalıştığı bir ofisin 

yıllık 30 bin dolar kağıt, 105 bin dolar baskı, 135 bin dolar fotokopi, 20 bin dolar faks, 27 

bin dolar posta, 70 bin dolar veri saklama, 50 bin dolar kurye ve 10 bin dolar basılı 

dokümanları elden çıkarma maliyeti oluyor. Yalnızca ABD’de, basılı formlara yılda 22,5 

milyar dolar harcanıyor ve bu formların %30’luk kısmı boşa gidiyor. Yani yılda 6,75 milyar 

dolar havaya uçuyor!  

 

Türkiye’nin ilk elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı E-GÜVEN, e-imza çalışmaları 

kapsamında işletmelerin bu teknolojik dönüşüme kolay uyum sağlayabilmeleri için, geniş 

hizmet portföyü ile bilgi güvenliği sunuyor. E-GÜVEN, e-imzaya geçiş sürecinde, Sanayi 

Bakanlığı’nın da aralarında bulunduğu birçok resmi ve özel kuruluş ile işbirliği yapıyor. E-

GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, e-imzanın bürokrasiyi azaltarak iş süreçlerini 

hızlandırdığını ifade ediyor ve ekliyor: “İnsanlık, ’yazı‘ tarihi boyunca iki büyük geçiş 

yaşadı. Önce tabletlerden papirüse, ardından da papirüsten parşömene geçildi. Şimdi e-

imza ile üçüncü geçiş süreci başlıyor. Kağıt ortamında yaratılan ve ıslak imza ile 

imzalanan belgeler,  çok yer kaplıyor ve bizleri ciddi miktarda kağıt ve arşiv maliyetleriyle 



karşı karşıya getiriyor. Ama neyse ki, e-imza sayesinde artık biz de belgeleri elektronik 

ortamda oluşturabilecek, oluşturduğumuz belgeleri elektronik olarak imzalayabilecek ve 

onları yine elektronik ortamda arşivleyebileceğiz. Böylece, iş süreçlerimizi iyileştirerek 

maliyetlerimizi düşürecek, hayatımızı kolaylaştıracak ve en önemlisi de ormanlarımızı 

kurtarabileceğiz.” 

 

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. 
 
 


