
 

BASIN BÜLTENİ 

 

Tasarlaması E-GÜVEN’den, imzalaması sizden! 

 

Türkiye’de e-imza çalışmalarının öncülüğünü yapan E-GÜVEN, 

kurumlara yönelik yeni bir hizmet paketi sunuyor! Buna göre E-

GÜVEN sipariş, izin, satın alma formu ve benzeri tüm kurumsal 

dokümanları elektronik olarak imzalanmaya uygun bir şekilde 

firmalara sunuyor. Firma çalışanlarına da E-GÜVEN aracılığıyla 

elektronik imza sahibi olma kolaylığı sunuluyor.  

 

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

imza kullanımının yaygınlaşmasına yönelik yenilikçi bir hizmete daha imza atıyor. 

Kurumlara yönelik oluşturduğu hizmet paketiyle E-GÜVEN sipariş, izin ve satın alma 

formu ve benzeri dokümanları elektronik olarak imzalanmaya uygun bir şekilde tasarlıyor.  

 

Dileyen tüm firmalar,  E-GÜVEN ile bağlantıya geçerek kurum içerisinde veya iş ortakları 

ve bayii ağı gibi kurumlararası iletişim süreçlerinde imza ile kâğıt ortamında dolaşan 

belgelerin elektronik imza ile elektronik ortamda iletilmesini ve arşivlenmesini 

sağlayabiliyorlar. E-GÜVEN’in Adobe ve Medyasoft ile yaptığı işbirliği kapsamında ilgili 

formlar kurum adına, kurumsal kimlik ile E-GÜVEN tarafından PDF formatında 

tasarlanarak kuruma teslim ediliyor. 

 

Söz konusu paket kapsamında E-GÜVEN ayrıca, firma çalışanlarının kolay ve zahmetsiz 

bir şekilde elektronik imza sahibi olmalarını da sağlıyor. 

 

E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, konu hakkında şunları söylüyor: “Kurumsal 

alanda iş akışının düzenlenmesi, azalan yönetim ve iletişim giderleri, artan ticaret hacmi 

ve sosyal paydaşlar arasında kurulacak güven ağı gibi faydalar sağlayan elektronik imza 

zaman, para ve kağıt tasarrufu imkânı da tanıyor. 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. E-



GÜVEN’i benzer işler yapan diğer kurumlardan ayıran en önemli özellik, bir ‘beceri 

merkezi’ olması ve içinde yeni fikirler barındıran birçok uygulamada öncü rolünü 

üstlenmesidir.”   

 

E-imza nerelerde kullanılıyor? 

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

e-imza uygulamasına geçiyor. E-imza bugün, e-Devlet Kapısı Projesi’nin yanı sıra Sanayi 

Bakanlığı (Garanti, Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik ve Muafiyet belgeleri başvuruları), 

Adalet Bakanlığı (Ulusal Yargı Ağı Projesi – UYAP), Türk Patent Enstitüsü (Marka 

başvuruları), Merkezi Kayıt Kuruluşu (Bilgi Güvenliği ve Sertifika Uygulama Hizmetleri 

Projesi), KOSGEB (KOBİ’lere E-İmza Desteği Projesi), Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, 

Mali Suçları Araştırma Kurulu – MASAK (Şüpheli İşlem Bildirimleri), Dış Ticaret 

Müsteşarlığı – DTM (Dahilde İşleme Rejimi Projesi – DİR, Gümrük İşlemleri) Gümrük 

Müsteşarlığı (Özet ve detay beyan bildirimleri), Maliye Bakanlığı (E-fatura uygulaması) ve 

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (Petrol Piyasası Bilgi Sistemi) tarafından 

yürütülen faaliyetlerde de kullanılıyor.  

 

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.  
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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 internet 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. 

  
 


