
 

 

 

 

BASIN BÜLTENİ 

 

 

LOGO Yazılım, e-imzaya E-GÜVEN ile geçiyor!  

 

Türkiye'nin lider yazılım firması LOGO, E-GÜVEN ile işbirliğine 

giderek e-imza uygulamasına geçiyor. E-imzanın, LOGO bayileri  

arasındaki iletişimi daha hızlı ve güvenli hale getirmesi 

hedefleniyor.  

 

Türk yazılım sektörünün lider firması LOGO, e-devlet dönüşüm sürecinde önemli bir adım 

atarak e-imza uygulamasına geçiyor. Firma, bu doğrultuda, e-imza çalışmalarının 

Türkiye’deki öncülüğünü yapan E-GÜVEN ile işbirliği yapıyor. Türkiye’nin ilk Elektronik 

Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (ESHS) olan E-GÜVEN’in sunduğu e-imza hizmeti ile birlikte 

LOGO Yazılım, bayileri arasındaki iletişimi hızlı ve daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.  

 

E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, yapılan işbirliği ile ilgili şunları söylüyor: “E-imza 

artık hayatımızın birçok alanında kullanılıyor. Elektronik imzanın gerek maliyet gerekse 

uygulamadaki katkılarını fark eden firmalar da, kendi iş süreçlerini e-imzalı hale getirmek 

için çalışmalar yapıyorlar. LOGO Yazılım bu konuda da öncülük ederek, bayileri ile 

elektronik ortamda kurduğu iletişimde e-imza dönemini başlatıyor. Bu proje ile önce 

bayilerin, ardından da tüm LOGO kullanıcılarının e-imza sahibi olmaları hedefleniyor. E-

imza çalışmalarının öncü kuruluşu E-GÜVEN ve Türk yazılım pazarının lider ismi LOGO 

arasındaki bu işbirliği, Türkiye’nin e-iş süreçlerine geçişine çok değerli katkılar 

sağlayacaktır.”  

 

LOGO Yazılım CEO’su Ali GÜVEN ise, görüşlerini şöyle ifade ediyor: “Türk yazılım 

sektöründe her zaman ilklere imza atan LOGO, bu kez de E-GÜVEN ile işbirliğine giderek, 

Türkiye’yi elektronik ortama taşıyacak çok önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Bayileriyle 

oluşturduğu güçlü sinerji sayesinde LOGO, e-imzanın günlük yaşamın bir parçası hale 

gelmesini hızlandıracaktır. İnovasyonu misyon edinen şirketimiz, ülkemizin içinde 

bulunduğu e-devlet dönüşüm sürecinde gerçekleştirilecek projelerde yer almaya ve bu 

doğrultuda stratejik işbirlikleri yapmaya devam edecektir.”     

 

 



 

 

LOGO Yazılım hakkında:   

LOGO Yazılım, Türkiye’nin en büyük bağımsız yazılım kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor. 

1984 yılında kişisel bilgisayarlar için mühendislik yazılımları geliştirmek üzere kurulan  

LOGO, bünyesinde hepsi bilişim teknolojilerine odaklı altı farklı şirket bulunduruyor. 

Türkiye merkezli uluslararası bir firma olan LOGO, kurulduğu günden bu yana, ürün, 

hizmet ve iş süreçlerine getirdiği yeniliklerle, 7 farklı dilde çalışan ürünleriyle ve ‘sürekli 

inovasyon’ vizyonuyla sektördeki liderliğini sürdürüyor. 2000 yılında halka açılan LOGO, 

Türkiye’nin halka açılan ilk bilişim şirketi olma özelliğine de sahip bulunuyor. Firma, 

Türkiye, Almanya (Frankfurt) ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (Dubai) 3 merkezi 

üzerinden 40’a yakın ülkeye hizmet veriyor. LOGO, 2.000 iş ortağına ve 150.000 firmada 

1.000.000'un üzerinde kullanıcıya sahip bulunuyor.  

 

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. 

  
 

 

 


