
 

 

 

 

BASIN BÜLTENİ 

 

 

E-imzanın gümrükten nasıl geçeceğini E-GÜVEN ve 

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği anlatıyor!   

 

Türkiye'nin ilk Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (ESHS) olan 

E-GÜVEN, e-imza uygulamasına geçmeye hazırlanan İstanbul 

Gümrük Müşavirleri Derneği ile ortak bir panel düzenliyor. Panel, 

e-imza ve uygulamaları hakkında bilgi verilmesini hedefliyor.   

 

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Otomasyon Projesi çerçevesinde e-imza ile tanışan İstanbul 

Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD), bu yıl içinde e-imzanın da kullanılacağı bir 

uygulamaya geçmeyi hedefliyor. E-devlet dönüşüm sürecinde önemli bir adım atan İGMD, 

e-imza çalışmalarının Türkiye’de öncülüğünü yapan E-GÜVEN ile ortak bir panel 

düzenleyerek, üyelerini bilgilendirme yoluna gidiyor.   

 

20 Mart Perşembe günü İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde düzenlenecek olan panele, E-

GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun ve İGMD Genel Sekreteri Ersel Yüksek’in yanı sıra,  

Gümrük Müsteşarlığı Elektronik ve Haberleşme Daire Başkanı Nurcan Özyazıcı, Avukat 

Tuğrul Sevim, Evrim Bilgisayar Genel Müdürü Haluk Bulutoğlu, Ulukom Bilgisayar Genel 

Müdürü Erkin Fındık ve TTN Danışmanı Fırat Yılanlı konuşmacı olarak katılıyor.  

 

E-imza uygulamaları hakkında bilgi verilmesini hedefleyen panelde, katılımcılar, e-

imzanın DİR Projesi 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 Can Orhun’dan dinleme fırsatı buluyor. Can 

Orhun, etkinlik ile ilgili görüşlerini şöyle ifade ediyor: “Gümrükler, e-devlet uygulamasına 

geçmiş ilk devlet kurumları arasında yer alıyorlar. İş süreçlerini, gerçek anlamda 

elektronik ortama aktarma başarısını gösterdiler ve birçok kuruma bu kapsamda öncülük 

ettiler. Şimdi de bu başarılarını bir adım öteye taşımanın planlarını yapıyorlar. Elektronik 

imza kullanımı, e-devlet dönüşüm sürecinde kritik önem taşıyan uygulamaların başında 

geliyor. 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.”  

 

İGMD Genel Sekreteri Ersel Yüksek’in konuyla ilgili görüşleri ise şöyle: “İGMD üyeleri, 

hukuki ve mali açılardan ağır sorumluluk getiren bir görev yürütüyorlar. Bu nedenle 

onların, kendilerini ve bağlı bulundukları kurumları temsilen beyanname ve benzeri 

belgeleri, güvenli ve suistimale yer vermeyecek bir yöntemle imzalamaları büyük önem 

taşıyor. Gerek kamu, gerekse özel sektörde gelişen elektronik altyapıya geçiş sürecine  

paralel olarak gerçekleştirdiğimiz e-imza uygulamaları, bu noktada kritik rol oynuyor. 

Mesleğimizi icra ederken atacağımız imzaların elektronik olması ve bu sistemin çok ciddi 

güvenlik önlemleriyle korunması, bizim açımızdan rahatlatıcı ve güven verici bir unsur. 

Bunun yanı sıra, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerdeki gümrük müşavirlerinin henüz tam 

anlamıyla geçiş yapamadıkları e-imza uygulamalarının Türkiye’de başarıyla  yürütülmesi 

de, bizler açısından ayrı bir gurur kaynağı olacaktır.” 

 

 

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. 

  
 

 


