
 

 

BASIN BÜLTENİ 

 

Yargıdaki e-imza sürecinde E-GÜVEN’den avukatlara 

büyük kolaylık!  

 

E-GÜVEN, Adalet Bakanlığı’nın yargıyı sanal aleme taşıyan uygulaması 

Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP)’ın avukatlara sağladığı kolaylıklara bir 

yenisini ekliyor. Artık e-imza başvurusunu doğrudan veya barolar 

aracılığıyla yapan tüm avukatlar, E-GÜVEN’in sunduğu fiyat 

avantajlarından yararlanabiliyorlar!  

 

Avukatların dava açma, duruşma Avukatların dava açma, duruşma tarihi öğrenme ve 

dava takibi gibi işlemler için mahkeme yollarına düşmelerine son veren UYAP’ın 

avantajlarına bir yenisini de E-GÜVEN ekliyor. UYAP uygulaması kapsamında e-imza 

sahibi olmak isteyen tüm avukatlar için E-GÜVEN, büyük fiyat avantajları sağlıyor. 

 

17 Temmuz 2008 tarihinden itibaren UYAP Avukat Bilgi Sistemi’ne yapılan bağlantılarda, 

kimlik doğrulaması için e-imza uygulaması zorunlu kılınıyor. Bu doğrultuda E-GÜVEN, 

avukatlara fiyat konusunda büyük avantajlar sunuyor. Bu avantajlardan yararlanmak 

isteyenlerin ise, bağlı oldukları baroya bu isteklerini belirterek baroları ve E-GÜVEN 

aracılığıyla gerekli işlemleri başlatmaları yeterli oluyor.  

 

Bunların yanı sıra E-GÜVEN, www.e-guven.com adresindeki İnternet sitesi üzerinden 

doğrudan başvuruda bulunan avukatlara da benzer avantajlar sağlıyor. E-GÜVEN ayrıca, 

talepte bulunan barolar ve avukatlar için yerinde kimlik tespiti hizmeti de veriyor. Bu 

hizmet sayesinde avukatların notere giderek kimlik kontrolü yaptırmalarına gerek 

kalmıyor. E-GÜVEN’in kolaylık sağlayan hizmetleri hakkında detaylı bilgi 0216 360 46 05 

no’lu telefondan alınabiliyor.  

 

Avukat Bilgi Sistemi ne sunuyor? 

UYAP Projesi kapsamındaki Avukat Bilgi Sistemi ile avukatlara, UYAP üzerinden mevcut 

dosyalarını izleme, davalara evrak gönderebilme ve yeni dava açma imkânı tanınıyor. 

Bunların yanı sıra davalara ilişkin harç, dosya ücreti ve diğer masraflar için gerekli para 

transferleri de İnternet aracılığıyla yapılabiliyor. Avukatlar, vekaletnameleri bulunmayan 

dosyaları ilgili hakimin bilgisi dahilinde inceleme kolaylığına da sahip oluyorlar.  



 

Adliyelerin iş yükünü azaltarak hizmet kalitesini artırmayı hedefleyen UYAP sayesinde, 

mahkemeler ve kurumlar arası bürokratik işlemler saniyeler içinde gerçekleştirilebiliyor. 

Bu uygulama ayrıca, dava ile ilgili evraklara tüm hakim ve savcıların kısa sürede 

ulaşmalarını da sağlıyor.  

 

Sanal ortamda güvenliğinizin garantisi E-GÜVEN  

Elektronik ortamın daha fazla kullanılmasıyla iş yükünü azaltmaya ve bürokratik süreci 

hızlandırmaya yönelik e-imza çalışmalarının Türkiye’deki öncülüğünü yapan E-GÜVEN, 

proje kapsamında e-imza vermeye yetkili bulunuyor. Türkiye’ nin ilk Elektronik Sertifika 

Hizmet Sağlayıcısı olan E-GÜVEN, Türkiye’nin içinde bulunduğu e-devlet dönüşüm 

sürecinde, UYAP ve benzeri birçok projeye imza atarak, bu veri güvenliği uygulamasını 

yaygınlaştırmayı hedefliyor.  

 

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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


