
 

BASIN BÜLTENİ 

 

 

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) e-imzaya  

E-GÜVEN ile geçti!  

 

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ıslak imza devrini 

kapatıyor! E-GÜVEN ile işbirliğine giden UND, transit taşımacılık 

işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan 

www.ebelge.org web sitesi vasıtasıyla tüm üyelerinin hızlı ve 

avantajlı e-imza sahibi olmalarını sağlıyor. E-GÜVEN ayrıca, e-

imzalı uygulama hakkında bilgi sahibi olmak isteyen UND üyelerine 

özel E-belge Yönetim Sistemi Eğitimi de veriyor.  

 

Avrupa Birliği’nin (AB) almış olduğu kararlar doğrultusunda, 1 Ocak 2009 tarihi itibariyle 

birliğe üye olmayan ülkelerden TIR karnesi kefaleti ile yapılan taşımalarda ön beyan 

zorunluluğu getirildi. AB tarafından zorunlu hale getirilen bu sisteme geçiş doğrultusunda 

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) de, Türkiye’nin ilk Nitelikli Elektronik Sertifika 

Sağlayıcısı olan E-GÜVEN’le işbirliğine gidiyor ve üyelerinin e-imza kullananlar kervanına 

katılmasını sağlıyor.  

 

Yeni uygulamaya göre UND üyelerinin www.ebelge.org portalını kullanabilmek için e-imza 

sahibi olmaları gerekiyor. Söz konusu uygulama sayesinde dernek üyelerinin günün 

koşullarına göre donatılmaları, bunun sonucunda da daha hızlı ve daha verimli 

çalışabilmelerinin sağlanması hedefleniyor. E-imza sahibi UND üyeleri ayrıca zamandan 

da büyük ölçüde tasarruf edebiliyorlar. 

 

Bu doğrultuda, e-imza uygulamalarının Türkiye’deki öncülüğünü yapan E-GÜVEN ile 

işbirliğine giden UND, tüm üyelerinin avantajlı koşullarla e-imza sahibi olmalarına ön ayak 

olurken, e-belge konusunda yetkinlik sahibi olan E-GÜVEN’den destek alarak e-belgeye 

geçişi kolaylaştırıyor. Bu işbirliği sayesinde E-GÜVEN, UND üyelerine avantajlı e-imza 

paketlerinin yanı sıra, 2 saat süren ‘E-belge Yönetimi Sistemi Eğitimi’ de veriyor. 

Kullanıcıların akıllarında oluşacak tüm sorular için ise 7/24 çağrı merkezi hizmeti 

sunuluyor.  

 

http://www.ebelge.org/
http://www.ebelge.org/


E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, konuyla ilgili şunları söylüyor: “Elektronik imza, 

gerek günlük gerekse profesyonel yaşantımızdaki yeri ve önemini günden güne artırıyor. 

E-devlet sürecinde yer alan ilk devlet kurumlarından biri olan gümrükler, bu yeni 

uygulamayla birlikte taşımacı firmaların iş süreçlerini de gerçek anlamda elektronik 

ortama aktarma başarısını gösteriyor. Türkiye’deki taşımacılık sektörünün temsilcilerine 

en iyi ve kaliteli şekilde hizmet veren UND ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği de, ülkemizdeki 

elektronik iş süreçlerinin artması için önemli bir örnek teşkil ediyor. E-GÜVEN olarak 

temel e-imza hizmetlerinin yanı sıra, taşımacılarımızın hem e-imzayı kolay kullanmalarını 

sağlamak, hem de e-belge portalı odağındaki yetkinlik ve bilgi birikimini artırmak için 

gerekli çalışmalarımızı tamamladık. Bu doğrultuda arzu eden UND üyeleri için özel bir 

eğitim düzenleyeceğiz ve onların e-belgeye elektronik imzalı geçiş sürecine entegre 

olmalarını sağlayacağız. Bu sayede E-GÜVEN olarak ihtiyaç duydukları her an ve her 

konuda kullanıcılarımızın yanında olacağız.”  

 

UND Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Dinçşahin ise, konu hakkındaki düşüncelerini 

şöyle ifade ediyor: “Günümüzde elektronik iş yapma ortamı hızla yaygınlaşıyor. E-imza 

da bunun bir uzantısı. Zaman tasarrufu ve bürokrasinin azaltılması açısından büyük 

avantaj sağlayan bu sistem, devletin değişik kademelerinde kullanılmaya başlandı. Aynı 

sistem Avrupa Birliği ülkelerinde ise birkaç yıldır uygulanıyordu. Uygulama, şimdi kanat 

ülkelerde de hayata geçirildi. Yeni sistem işlemlere hız kazandırdığı gibi uluslararası 

denetimi de kolaylaştırıyor. Bu da taşımacılar açısından iş süreçlerinin daha verimli hale 

geleceğini gösteriyor.” 

 

Dernek üyelerinin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için uygulanacak olan 

prosedürü başarıyla yerine getirmeyi amaçladıklarını da belirten Dinçşahin, sözlerini şöyle 

sürdürüyor: “Üyelerimizin yeni oluşmakta olan uluslararası sisteme uyum sağlamalarına 

yardımcı olmak istiyoruz. Ayrıca onların zaman ve para kaybı yaşamalarını önlemeyi de 

hedefliyoruz. Bu nedenle e-imza konusunda yetkin bir kuruluş olan E-GÜVEN’le işbirliğine 

gittik.”  

 

‘E-Belge Yönetim Sistemi Toplu Hizmetler Ön Başvuru Formu’nu doldurmak ve E-

GÜVEN’in sunduğu eğitim hizmeti ile avantajlı fiyatlardan yararlanmak için   

https://www.e-guven.com/und adresi ziyaret edilebilir.  

 

E-imza nerelerde kullanılıyor? 

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

e-imza uygulamasına geçiyor. Bugün; 

 E-Devlet Kapısı Projesi 

 Gümrük Müsteşarlığı - Özet ve detay beyan uygulamaları 

 Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) - Dahilde İşleme Rejimi (DİR) işlemleri 

https://www.e-guven.com/und


 Maliye Bakanlığı - E-fatura uygulaması  

 Adalet Bakanlığı - (UYAP) Ulusal Yargı Ağı Projesi 

 Sanayi Bakanlığı - Garanti Belgesi, Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi ve 

Muafiyet Belgesi başvuruları 

 Türk Patent Enstitüsü - Marka başvuruları  

 Merkezi Kayıt Kurumu - Bilgi Güvenliği ve Sertifika Hizmetleri Uygulama Projesi 

 TÜBİTAK-TEYDEB - Proje başvuruları  

 Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü - Uygulama programı 

 Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) - Şüpheli işlem bildirimleri 

 Banka talimatlarının gönderilmesi 

 Elektronik ortam üzerinden kurum içi kağıtsız ofis (izin belgesi, sözleşmeler, 

sipariş formları, vb.), e-posta uygulamaları, şirket içi yazışmalar ve kurumsal 

uygulamalar  

gibi pek çok alanda e-imza kullanılıyor.  

 

Türkiye’de mobil imza hizmetini 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 para 

ve zamandan tasarruf 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. 

  
 

 

 


