
 

 

 

BASIN BÜLTENİ 

 

E-GÜVEN, MoBizz ile mobil iş süreçlerine elektronik imza 

güvenliği getiriyor! 

 

Elektronik imza uygulamalarının Türkiye’de öncülüğünü yapan E-

GÜVEN, başta üst düzey yöneticiler ve saha satış ekipleri olmak 

sürekli seyahat eden herkese yeni bir hizmet sunuyor! MoBizz 

uygulaması sayesinde Blackberry cep telefonları ve Windows mobil 

cihazlar elektronik imza ile tanışıyor!  

 

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

uygulamalarına bir yenisini daha ekleyerek elektronik imzayı Blackberry cep telefonlarına 

ve Windows mobil cihazlara entegre ediyor. E-GÜVEN tarafından geliştirilen MoBizz 

uygulaması sayesinde sürekli seyahat eden yöneticiler ve saha satış ekipleri başta olmak 

üzere dileyen herkes ofis dışında olduğu zamanlarda bile iş süreçlerinin güvenliğini 

koruma altına alıyor.  

 

GSM operatörlerinden bağımsız olarak geliştirilen MoBizz, sözleşme ve benzeri evrak 

imzalama, stok kontrolü ve sipariş onayı gibi ıslak imza gerektiren pek çok önemli işlemin 

mobil cihazlar üzerinden yapılmasına olanak sağlıyor. MoBizz uygulamasını mobil iş 

süreçlerine dahil etmek isteyenlerin 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda belirtilen 

güvenlik standartlarına uygun bir Micro SD kartı, üzerinde Nitelikli Elektronik Sertifika ile 

birlikte E-GÜVEN’den sağlamaları yeterli oluyor. 2GB’lik bir bellek kapasitesine sahip olan 

bu kartlar mobil cihazlar üzerinden e-posta veya diğer belgelerin elektronik olarak 

imzalanmasına imkân tanıdığı gibi bellek kartı olarak da kullanılabiliyor. 

 

E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, MoBizz hakkındaki görüşlerini şöyle dile getiriyor: 

“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. MoBizz uygulaması da bu bakış açısıyla 

yürüttüğümüz çalışmaların en yeni örneğidir. Kurumsal alanda iş akışının düzenlenmesini 

sağlamak, yönetim ve iletişim giderlerini azaltmak ve sosyal paydaşlar arasında daha 

sağlam bir güven ağı oluşturmak amacıyla geliştirdiğimiz MoBizz, kurumların ve bireylerin 

mobil çalışma süreçlerinin daha güvenli olmasını sağlıyor. MoBizz uygulaması sayesinde, 

http://www.marjinal.com.tr/detaytum.asp?mus=eguven&id=8
http://www.marjinal.com.tr/detaytum.asp?mus=eguven&id=8


 

 

ıslak imza gerektiren işlerin bekletilmesine, ilgili kişilerin ofise dönmesine, dolayısıyla yok 

yere zaman kaybedilmesine gerek kalmıyor. Elektronik imza kullanıcıları ayrıca para ve 

kağıttan da büyük ölçüde tasarruf elde ediyor.” 
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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 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. 

 


