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E-GÜVEN, Türkiye’de Mobil İmzada İlk ve Tek Elektronik Sertifika 

Hizmet Sağlayıcı 

 

Elektronik bilgi güvenliği alanında faaliyet gösteren E-GÜVEN, Türkiye’de 

Turkcell ile yaptığı işbirliği çerçevesinde mobil elektronik imza hizmeti 

veren ilk ve tek elektronik sertifika hizmet sağlayıcı (ESHS) olarak 

yaşamsal projelere imza atıyor. 

 

Elektonik imza hizmetleri alanında Türkiye’nin en güçlü ve güvenilir kurumu olmayı 

hedefleyen E-GÜVEN Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş., Turkcell ile gerçekleştirdiği 

TurkcellMobilİmza projesi kapsamında ülkemizde mobil elektronik imza hizmeti veren ilk 

ve tek elektronik sertifika hizmet sağlayıcı (ESHS) konumunda bulunuyor. Türkiye Bilişim 

Vakfı’nın (TBV) önderliğinde 2003 yılında kurulan E-GÜVEN, elektronik ortamda ticari 

işlemlerin ve bilgi alışverişinin hukuksal temele dayalı ve güvenli biçimde yapılabilmesi 

için  5070 sayılı elektronik imza kanunu çerçevesinde aldığı yetkiyle nitelikli elektronik 

sertifika üretiyor.  

 

E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, pazardaki konumları, kurdukları güçlü işbirlikleri, 

sundukları ulusal ve uluslararası standartlardaki hizmetler ve sisteme dahil olan tüm 

taraflara eşit yakınlıkta oluşları ile, rakiplerden farklılaştıklarını söylüyor. Orhun, 

elektronik imzanın faydaya dönüşebilmesi için birçok yenilikçi  projeye imza atan ilk şirket 

olduklarını, hedeflerinin kaliteli ve güvenli Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) hizmeti 

sunmak olduğunu da sözlerine ekliyor.  

 

E-GÜVEN, danışmanlıktan işletime uzanan geniş bir hizmet yelpazesine sahip bulunuyor. 

Tüm Türkiye’de yerinde başvuru ve kurulum hizmeti veren şirket, kurulum sonrası etkin 

ve kaliteli hizmeti; düşük maliyetli, yüksek performanslı ve sürekliliği olan servis yapısı; 

farklı gereksinimlere uygun e-imza projelerinde sunduğu çözüm ve hizmetleri; geleceğin 

güvenlik teknolojileri üzerine kurgulanmış bir altyapı üzerinden hizmet sunması ve 

olağanüstü durumlarda güvenliği ve hizmet devamlılığını tek merkezden sağlaması ile, 

kamu kurumları ve özel kuruluşların tercihi oluyor. 

 

 

 

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. 

  


