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E-GÜVEN ve KOBİ Enerji işbirliği, Anadolu firmalarını e-

imza ile tanıştırıyor!   

 

Türkiye’nin ilk Nitelikli Elektronik Hizmet Sertifika Sağlayıcısı olan 

E-GÜVEN, KOBİ’lere yönelik danışmanlık hizmeti veren KOBİ Enerji 

firması ile işbirliğine giderek, e-imzayı Anadolu firmalarının 

hizmetine sunuyor.  

 

E-imza çalışmalarının Türkiye’deki öncülüğünü yapan E-GÜVEN, KOBİ’lere ihtiyaç 

duydukları her alanda danışmanlık hizmeti veren KOBİ Enerji ile işbirliğine giderek 

Anadolu firmalarını e-imza ile tanıştırıyor. KOBİ Enerji, E-GÜVEN adına, başta Konya 

olmak üzere Ankara, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Afyon, Karaman, Kayseri, Antalya, 

Isparta, Sivas, Burdur, Adana, Mersin, İzmir, Manisa, Uşak ve Denizli illerindeki firmalara, 

e-imza konusunda satış, kayıt ve kurulum hizmetleri veriyor.  

 

TS ISO/IEC 27001 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında Kayıt Otoritesi Hizmet 

Belgesi’ne sahip bulunan KOBİ Enerji ve E-GÜVEN’in yaptığı bu işbirliği, Anadolu 

firmalarına, özellikle Sanayi Bakanlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) gibi resmi 

kurumların uygulamalarında büyük kolaylık sağlıyor. Özellikle, Serbest Bölge’de işlem 

yapan ve Sanayi Bakanlığı’nın Garanti, Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik ve Muafiyet 

belgelerine başvurmak zorunda olan Anadolu firmaları, e-imza konusunda ihtiyaç 

duydukları bilgi ve yönlendirmeyi bu sayede alabiliyorlar.  

 

KOBİ Enerji Kurucu Başkanı Ayhan Kaymaz, yapılan işbirliği ile ilgili şunları söylüyor: “E-

GÜVEN ile yaptığımız işbirliği, Anadolu firmaları için yeni bir dönem başlatıyor. Bu sayede 

Türkiye’nin dört bir yanındaki firmalar, kolay ve hızlı bir şekilde e-imza hizmeti 

alabiliyorlar. Bu, Türkiye’nin içinde bulunduğu e-devlet dönüşüm sürecini de hızlandırıyor. 

Anadolu firmalarının e-imza uygulamasına geçmeleri, devletin tüm hizmetlerini elektronik 

ortama taşımasını çabuklaştıracak. Bu sayede hem devlet hem de vatandaşlar kağıt,  

zaman ve paradan tasarruf sağlamış olacaklar.”    

 



 

E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun ise görüşlerini şöyle dile getiriyor: “Gerek yurtiçi 

gerekse uluslararası ticaret hacminin büyümesi için de e-imza bir gerekliliktir. Islak imzalı 

klasik yöntemlerin getirdiği maliyetler ortada. İşletmelerin artık bu israfa dur demesi 

gerekiyor. Bazı kamu uygulamalarında günler süren başvuru işlemleri, elektronik imza 

sayesinde birkaç saat içinde yapılabiliyor. Gerek kamu gerekse özel sektör 

uygulamalarındaki birçok süreç, elektronik ortama aktarılmış durumda. Artık bu 

altyapıdan gerçek anlamda yararlanmanın zamanı geldi. Yapılan yatırımların geri 

dönüşünün hızlandırılması gerekiyor. Bu da ancak yeni hizmetlerle sağlanabilir. E-imza, 

sunulacak yeni hizmetler için en uygulanabilir ve en efektif yöntemdir.”  

 

Kobi Enerji hakkında 

Tam adı An-Ko Eğitim ve Danışmanlık Basın Yayın İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. olan KOBİ 

Enerji, ilk olarak Konya ili ve çevresindeki küçük ve orta ölçekli işletmelere hizmet 

vermek amacıyla 2007 yılında kuruldu. Zamanla hizmet ağını daha da genişleten KOBİ 

Enerji, aynı isimde bir de gazete çıkartarak Anadolu’da faaliyet gösteren KOBİ’lerin 

seslerinin duyulmasını sağlıyor. Uzman eğitmen ve danışman kadrosuna sahip bulunan 

firma, Dış Ticaret, Gümrük Müşavirliği, Lojistik, Destek/Hibe/Krediler, Sistem ve Ürün 

Belgelendirme, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, Bankacılık ve Finans, Sigorta, Hukuk 

Müşavirliği / Mevzuat, Çevre, İş ve İnsan Kaynakları, Yönetim Danışmanlığı, Eğitim, 

Medya ve Halkla İlişkiler, Web/Grafik Tasarım, Yazılım, Uluslararası KOBİ Enerji Portali ve 

E-İmza konularında hizmet veriyor. Firma hakkında daha detaylı bilgi 

www.kobienerji.com adresinden alınabilir.  

 

 
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. 

  

 

http://www.kobienerji.com/

