
 

 

 

BASIN BÜLTENİ 

 

 

E-GÜVEN ve Adobe Systems e-imza alanında işbirliğine 

gidiyor!  

 
Türkiye’nin e-imza çalışmalarında öncü firması E-GÜVEN, dünyanın 

önde gelen yazılım firmalarından Adobe Systems ile e-imza 

alanında işbirliğine gidiyor. Kreatif profesyoneller ve bilgi 

çalışanları, bu sayede her türlü içeriği zengin PDF dokümanına 

dönüştürüp imzalayabiliyor ve zaman damgası ekleyebiliyorlar. 

İşbirliği çerçevesinde Adobe Acrobat ürünü ve E-GÜVEN e-imza 

hizmetleri birlikte ve özel fırsatlar eşliğinde sunuluyor.  

 

Türkiye’nin ilk Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (ESHS) olan E-GÜVEN, dijital 

içeriğin üretilmesi ve paylaşımı alanında dünya lideri olan yazılım firması Adobe Systems 

ile işbirliğine giderek, Türkiye’nin e-dönüşümüne katkı sağlayacak çok önemli bir projeye 

daha imza atıyor. 

 

Bu işbirliği çerçevesinde, kreatif profesyoneller ve bilgi çalışanları, ürettikleri içeriği Adobe 

Acrobat yazılımı ile ISO PDF dokümanına dönüştürerek, E-GÜVEN tarafından sağlanan 

sertifika ile imzalayabiliyor ve zaman damgası ekleyebiliyorlar. Bu sayede, içeriğin kim 

tarafından ve hangi tarihte üretildiği yasal olarak belgelenebiliyor.  

 

Adobe Acrobat sayesinde, metin ve resmin yanı sıra grafik, çizim, ses, video, animasyon 

ve 3 boyutlu modeller gibi farklı içerik türleri de zengin PDF dokümanlarına dönüştürülüp 

imzalanabiliyor ve zaman damgası eklenebiliyor. Böylece metin yazarları, senaristler, 

yönetmenler, besteciler, fotoğraf sanatçıları, grafikerler, mimarlar, endüstriyel 

tasarımcılar, web tasarımcıları ve tüm diğer kreatif profesyoneller, eserlerini evrensel 

doküman formatında paylaşırken, aynı zamanda içeriğin kendilerine ait olduğunu ve 

üretim tarihini belgeleyebilme ve bunu doküman üzerinde görsel olarak ifade edebilme 

imkânına kavuşuyorlar.  

 

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

GÜVEN olarak inovasyonu, ‘doğru’ iş yapmanın en önemli özelliklerinden biri olarak 



 

 

görüyoruz. Bizim için inovasyon, yaptığı iş konusunda sürekli olarak kafa yormak ve işin 

genel içerik ve yararlarının ötesinde toplum için ‘faydaya dönüşebilecek’ yeni içerik ve 

özelliklerle yeni projeleri hayata geçirmektir. Adobe Systems ile gerçekleştirdiğimiz 

işbirliği de bu doğrultuda büyük önem taşıyor. Adobe Acrobat’ın ve yüzde 90’ın üstünde 

bir kullanım yaygınlığına sahip olan Adobe Reader’in e-imza ve zaman damgası 

kullanımına olanak tanıması Türkiye’nin içinde bulunduğu e-dönüşüm sürecini 

hızlandıracaktır.”  

 

Adobe Systems Akdeniz Ülkeleri İş Geliştirme Müdürü Evren Arın ise konu 

hakkındaki görüşlerini şöyle dile getiriyor: “Ülkemizde emeğin korunmasının eser 

sahipleri için çetin bir konu olduğunu ve özellikle bireysel üreticilerin bu konuda daha 

fazla mağduriyet yaşadığını biliyoruz. Adobe Acrobat ile E-GÜVEN e-imza hizmetlerini bir 

araya getirerek, kreatif profesyonellerin eserlerini kolayca ve güvenle paylaşabilmelerini 

sağlayan bir çözüm sunmayı hedefliyoruz. Bu işbirliğini aynı zamanda ülkemizde e-imza 

kullanımının yaygınlaşmasında bir dönüm noktası olarak da görüyoruz. Mevcut e-imza 

uygulamaları genellikle projeye özel geliştirilip kapalı formatlar ile çalışırken, bizim 

sunduğumuz çözüm Adobe Acrobat ile ISO PDF doküman formatının gücünden, kullanım 

kolaylığından ve evrensel yaygınlığından destek alıyor.” 

 

E-GÜVEN ve Adobe Systems arasında gerçekleştirilen işbirliği çerçevesinde, Adobe 

Acrobat ile E-GÜVEN sertifika ve zaman damgası hizmetleri, özel fırsatlar eşliğinde 

sunuluyor.  

 

Adobe Systems hakkında 

Adobe Systems, dünya çapındaki fikir ve bilgilere her zaman, her yerden ve her 

mecradan erişiminde yeni çağlar açıyor. Firma ve ürünleri hakkında daha fazla bilgi için 

www.adobe.com adresini ziyaret ediniz.  

 

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. 

  

 

 

http://www.adobe.com/

