
BASIN BÜLTENİ 

 

Tüm Türkiye’yi dolaşan e-imza panelleri, yola Mersin ile 

devam ediyor! 

 

Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen paneller ile gümrük 

müşavirlerini e-imza hakkında bilgilendiren E-GÜVEN, 4.  

toplantısını Mersin’de gerçekleştirdi.  

 

E-GÜVEN, Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen panellere katılarak, Dahilde İşleme 

Rejimi (DİR) Otomasyon Projesi çerçevesinde e-imza ile tanışan gümrük müşavirlerini, 

yakın tarihte hayata geçecek olan “gümrük uygulamalarında e-imza kullanımı” konusunda 

bilgilendiriyor. Bugüne kadar İstanbul, Bursa ve İzmir’de bulunan Gümrük Müşavirleri 

Dernekleri ile ortaklaşa paneller düzenleyerek katılımcılara e-imza hakkında bilinmesi 

gerekenleri aktaran E-GÜVEN, 4. toplantısını Mersin’de gerçekleştirdi.  

 

Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği ve E-GÜVEN işbirliği ile, 16 Haziran Pazartesi günü 

Mersin Gümrük Müşavirleri Dernekleri Toplantı Salonu’nda yapılan panelin konuşmacıları 

ise, Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Abdülbaki Şimşek, Gümrük Müsteşarlığı 

Elektronik ve Haberleşme Daire Başkanı Nurcan Özyazıcı, Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Daire Başkanı Harun Uslu ve E-GÜVEN İŞ Geliştirme ve Pazarlama Müdürü Ayşegül 

Topoğlu Tüzün’dü.  

 

E-imza uygulamaları hakkında bilgi verilen panelde, katılımcılar, e-imzanın gümrük 

uygulamaları kapsamında sağlayacağı avantajlar, Türkiye’de e-imza kullanımı, e-imza 

başvurusu nasıl yapılır, e-imza alınırken dikkat edilmesi gereken noktalar ve kullanım 

adımları gibi önem taşıyan konuları Ayşegül Topoğlu Tüzün’den dinleme fırsatı 

buldular. Tüzün, etkinlik ile ilgili görüşlerini şöyle ifade etti: “Gümrükler, e-devlet 

uygulamasına geçmiş ilk devlet kurumları arasında yer alıyorlar. Biz de E-GÜVEN olarak, 

ilgili derneklerle ortaklaşa düzenlediğimiz bu panel serisi ile, e-devlet dönüşüm sürecinde 

kritik önem taşıyan e-imza uygulamaları hakkında gümrük müşavirlerini bilgilendirdik. 

Özellikle gümrük işlemleri gibi prosedürün çok yoğun, ilgili tarafların çok fazla ve sürenin 

çok kritik olduğu uygulamalarda ıslak imzalı ve kağıt tabanlı uygulamalardan elektronik 

ortama geçilmesi, ihracatçılarımız ve taşıma firmaları için büyük önem taşıyor. Ayrıca e-

imza kullanımı, yüksek oranda zaman ve para tasarrufu da sağlıyor.”  

 

 



 

E-GÜVEN, işinizi geleceğe taşıyor 

Türkiye Bilişim Vakfı tarafından kurulan ve Türkiye’nin ilk Elektronik Sertifika Hizmet 

Sağlayıcısı (ESHS) olan E-GÜVEN, tüm illerde kurulum hizmeti veren teknik kadrosu ve 

yenilikçi çözümleriyle işinizi geleceğe taşıyor. E-GÜVEN, kuruluşlara, elektronik imza ve 

mobil elektronik imza konularında, anahtar projeler üreterek çözüm sunuyor. Bunların 

yanı sıra firma, e-imza alanında proje danışmanlığı ve sistem entegratörlüğü hizmetleri 

de veriyor.  

 

E-GÜVEN, sunduğu yerinde kimlik kontrolü ve yerinde kurulum hizmetleri sayesinde de, 

e-imza sahibi olmak isteyen ancak iş yoğunluğu nedeniyle bir türlü fırsat bulamayanlara 

büyük kolaylık sağlıyor. Yerinde kimlik tespiti uygulaması, başvuruda bulunan kişilerin 

aranması, ortak bir randevu zamanının belirlenmesi ve başvuru sahiplerinin belirlediği 

yerlere gidilerek kimlik tespiti yapılması süreçlerini ve telefonla teknik destek hizmetini 

kapsıyor. “Yerinde kurulum” servisi ise, e-imzaların kullanılabilmesi için elektronik 

sertifikaların içinde bulunduğu akıllı kartların ve kart okuyucuların bilgisayarlara 

kurulması, tanıtılması ve gerekli ayarlarının yapılmasını içeriyor.  

  

Bugün alanında lider birçok resmi ve özel kuruluş, e-devlet dönüşüm süreci kapsamında 

E-GÜVEN ile birlikte çalışıyor. Bunların arasında Sanayi Bakanlığı (Garanti, Muafiyet ve 

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik başvuruları), Adalet Bakanlığı (Ulusal Yargı Ağı Projesi – 

UYAP), Türk Patent Enstitüsü (Marka başvuruları), Merkezi Kayıt Kuruluşu (Bilgi Güvenliği 

ve Sertifika Uygulama Hizmetleri Projesi), Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, Mali Suçları 

Araştırma Kurulu – MASAK (Şüpheli İşlem Bildirimleri) ve Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi 

kurumlar ve elektronik imzayı kendi iç uygulamalarında kullanmak isteyen kuruluşlar 

bulunuyor.  

 

Türkiye’de mobil imza hizmetini de veren ilk ESHS olma özelliğini taşıyan ve Turkcell ile 

yaptığı işbirliği sonucunda TurkcellMobilİmza Projesi’ni hayata geçiren E-GÜVEN, e-imza 

kullanımının yaygınlaşması için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Kurumsal alanda iş akışının 

düzenlenmesi, azalan yönetim ve iletişim giderleri, artan ticaret hacmi ve sosyal 

paydaşlar arasında kurulacak güven ağı gibi faydalar sağlayan e-imza, bireylere de, 

zaman ve para tasarrufu imkânı tanıyor. Bir defaya mahsus alınan e-imza, kurum içi 

yazışmalarda kağıt kullanımını da azaltarak, doğaya katkıda 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. 

  

  
 

 


