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E-Güven ile ÜNİPA elektronik imzayı üniversitelere 

taşıyor   

 

Elektronik imza uygulamalarının Türkiye’deki öncülüğünü yapan E-

GÜVEN,  ÜNİPA tarafından düzenlenen Üniversite 2009 

etkinliğinde e-imzayı anlatıyor!  

 

Kullanıcılarının mobil uygulamalara aktif katılımını sağlayan ve entegre çalışan 

sistemlerden oluşan sayısal üniversite platformunu oluşturmak amacıyla yola çıkan 

ÜNİPA, e-imza uygulamasına geçiyor! Bu doğrultuda E-GÜVEN ile işbirliğine giden ÜNİPA, 

14-17 Mayıs 2009 tarihleri arasında  Antalya Club Salima’da düzenlediği Üniversite 2009 

– Üniversite Bilgi Sistemleri Toplantısı’na E-GÜVEN’i de konuk ediyor. Yazılım 

entegrasyon sorunlarının masaya yatırılacağı ve bunlara ilişkin yeni çözümlerin ele 

alınacağı etkinlikte e-imza hakkında bilinmesi gerekenler anlatılıyor.  

 

Toplantıda ‘e-imza ve üniversitelerde e-imza kullanımı’ konusunda bilgi verecek olan E-

Güven Genel Müdürü Can Orhun, 16 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştireceği sunumunda 

e-imza kullanımı, e-imza başvurusunun nasıl yapılacağı, e-imza alırken nelere dikkat 

edilmesi gerektiği ve e-imzanın kullanım adımları gibi önem taşıyan konuları katılımcılarla 

paylaşıyor.  

 

E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, konu hakkındaki görüşlerini şöyle ifade ediyor: 

“Ülkemizde üniversiteler son derece önemli bir ivmeyle süreçlerini elektronik ortama 

aktarmaya başladılar. Bu durum, gerek idari işlerdeki süreçlerde gerek öğrenim 

uygulamaları sürecinde çok önemli bir yapısallaşma getiriyor. Klasik ve kağıt ortamında 

yapılan işlemlerin tamamıyla elektronik ortama aktarılmasında elektronik imza son derece 

önemli. Bu anlamda Türkiye’deki üniversitelerin elektronik süreçlere geçişte geliştirdikleri 

uygulamalara çok önemli katkılarda bulunan Ünipa ile yaptığımız iş ortaklığı bize çok 

önemli bir güç katıyor. E-Güven ve Ünipa kendi alanlarındaki öncü rolleri ve yetkinliklerini 

birleştirerek bu geçişe çok ciddi katkı sağlayacaklardır.” 

 

 



ÜNİPA A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Ali Bayraktar ise konuyla ilgili şunları söylüyor: 

“Ülkemizde otuzdan fazla üniversiteye hizmet vermekte olan şirketimiz, son derece etkili 

iş ortaklarına ve referanslara sahip olan,  elektronik sertifika altyapısı güçlü, zengin 

donanım ve yazılım çözümleri sunan E-Güven ile elektronik imza konusunda işbirliği 

yapmaktadır. Bu işbirliği neticesinde üniversite vizyonumuza paralel olarak sayısal 

kampus ile e-kart ve elektronik ve mobil elektronik imza uygulamaları hayata 

geçecektir”. 

 

 

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. 

  
 


