
 

BASIN BÜLTENİ 

 

Sağlık sektörü, iş süreçlerini elektronik imza ile 

iyileştiriyor!  

 

2003 yılında başlatılan ve ulusal çapta yürütülen E-Sağlık Projesi, 

sağlık sektörü çalışanlarını elektronik imza ile tanıştırıyor. Bir 

başka deyişle, ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip olan 

elektronik imza artık sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak 

konusunda da aktif rol alıyor.  

 

Elektronik imza şimdi de hastane bilgi sistemlerine giriyor. Sağlık sektöründeki iş 

süreçlerinde iyileşme ve maliyet tasarrufu sağlamak amacıyla 2003 yılında başlatılan E-

Sağlık Projesi, sektör çalışanlarını elektronik imza ile tanıştırıyor. Türkiye’nin ilk Elektronik 

Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (ESHS) olan E-GÜVEN ise elektronik imzanın hastane 

uygulamalarına entegrasyonu ile ilgili çalışmalar yürüterek bu alanda da öncülük etmeyi 

sürdürüyor.  

 

Elektronik imzanın sağlık sektörüne kazandırdığı en büyük faydaların başında ise 

hastanelerde önemli bir iş yüküne neden olan hasta onay formlarının elektronik ortamda 

doldurulması geliyor. Bu formların hastane bilgi sistemleri üzerinden E-GÜVEN’in 

sağlayacağı araçlar ve hekimlere verilecek olan elektronik imzalar sayesinde doldurulması 

ile bu formların kağıt ortamında imzalı olarak saklanmasına gerek kalmıyor ve gerek 

süreçler gerekse işleyişte ciddi iyileşmeler sağlanabiliyor. Bunun yanında, kurum içi 

uygulamalardaki diğer ıslak imza gerektiren izin, sipariş, satınalma, performans 

değerlendirme ve benzeri formların da elektronik ortamda hazırlanarak e-imza’lı 

saklanmasına olanak tanınabiliyor. 

 

Halihazırda Başbakanlık Adalet Komisyonu’nda imza aşamasında olan “Kamu 

Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ise, kamu hizmetlerinin hızlanması amacıyla 

yapılması öngörülen iyileştirmeleri içeriyor ve hem sağlık kuruluşlarını hem de hekimleri 

doğrudan ilgilendiren maddeler içeriyor. Tasarının ikinci maddesi tababet meslek ve 



sanatlarını serbest olarak icrâ eden sağlık personelinin tutmakla yükümlü olduğu ve 

sağlık hizmeti verdikleri hastaların kimlik bilgileri ve hastalıklarıyla ilgili kişisel verilerini 

kaydetmek üzere, Sağlık Bakanlığı’nca düzenlenip il sağlık müdürlüklerince tasdik olunan 

protokol defterlerinin güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda 

tutulabileceğini belirtiyor. Tasarının meclisten geçmesi ile beraber elektronik imzanın 

sağlık sektöründe de önemli iyileşmelere zemin hazırlayacağına inanılıyor.  

 

Sağlık sektöründe elektronik imza kullanımının yaygınlaşmasına dair atılan bir diğer adım 

ise Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda (EKAP) elektronik imza döneminin 

başlatılması. Bu doğrultuda Kamu İhale Kurumu’nca (KİK) açılan ihalelere teklif vermek 

isteyenlerin, başvurularını elektronik imza ile imzalamaları zorunlu oluyor. Söz konusu 

düzenlemenin pilot uygulaması ise tıbbi cihazlar ve sarf malzemeleri satın alımı ihalesi ile 

başlıyor. İhale kapsamında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası ile 

entegrasyonu artıracak olan elektronik imza kullanımının 100 binin üzerinde kayıtlı bayi 

ve 4 binin üzerinde akredite tedarikçiye büyük kolaylık sağlaması hedefleniyor.  

 

Öte yandan, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın mali ve idari bilgilerin elektronik ortamda 

aktarılmasını sağlamaya yönelik geliştirdiği önemli uygulamalar da bulunuyor. Söz 

konusu uygulamalar şunlardan oluşuyor:  

 Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)  

 Sağlık Bakanlığı İhale Bilgi Sistemi (SBİBS)  

 Tıbbi Cihaz ve Malzeme Kayıt Sistemi (TCMKS)  

 Yeşil Kart Bilgi Sistemi (YKBS)  

 Performans Takip Sistemi (PTS)  

 Hastane Bilgi Formları (HBF)  

 Performans Değerlendirme Formları (PDF)  

 Evrak Takip Programı (ETP)  

 Hasta Takip Sistemi (HTS)  

 

E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, konu hakkında şunları söylüyor: “Türkiye’nin 

içinde bulunduğu ve hızla yol aldığı E-Devlet Dönüşüm süreci için büyük bir önem taşıyan 

bu uygulamaların ülkemizdeki sağlık sektörünü daha sağlıklı bir işleyişe kavuşturacağı 

tahmin ediliyor. Elektronik imzasız e-devlet olmayacağı gerçeğinden yola çıkıldığında ise 

doktorların protokol defterlerini elektronik imza ile imzalayarak göndermesine olanak 

sağlanması gibi bir dizi kolaylığın önemi daha net bir şekilde anlaşılıyor.”  

 

Sanal âlemde güvenliğin adresi E-GÜVEN 



Türkiye Bilişim Vakfı tarafından kurulan ve Türkiye’nin ilk Elektronik Sertifika Hizmet 

Sağlayıcısı (ESHS) olan E-GÜVEN, tüm illerde kurulum hizmeti veren teknik kadrosu ve 

yenilikçi çözümleriyle işinizi geleceğe taşıyor. E-GÜVEN, kuruluşlara, elektronik imza ve 

mobil elektronik imza konularında, anahtar projeler üreterek çözüm sunuyor. Bunların 

yanı sıra firma, e-imza alanında proje danışmanlığı ve sistem entegratörlüğü hizmetleri 

de veriyor.  

 

E-GÜVEN, sunduğu yerinde kimlik kontrolü ve yerinde kurulum hizmetleri sayesinde de, 

elektronik imza sahibi olmak isteyen ancak iş yoğunluğu nedeniyle bir türlü fırsat 

bulamayanlara büyük kolaylık sağlıyor. Yerinde kimlik tespiti uygulaması, başvuruda 

bulunan kişilerin aranması, ortak bir randevu zamanının belirlenmesi ve başvuru 

sahiplerinin belirlediği yerlere gidilerek kimlik tespiti yapılması süreçlerini ve telefonla 

teknik destek hizmetini kapsıyor. “Yerinde kurulum” servisi ise, elektronik imzaların 

kullanılabilmesi için elektronik sertifikaların içinde bulunduğu akıllı kartların ve kart 

okuyucuların bilgisayarlara kurulması, tanıtılması ve gerekli ayarlarının yapılmasını 

içeriyor.  

  

Bunların yanı sıra E-GÜVEN, lider GSM operatörü Turkcell ile gerçekleştirdiği Turkcell 

Mobil İmza projesi kapsamında ülkemizde mobil elektronik imza hizmeti veren ilk 

Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS) konumunda bulunuyor.  

 

E-GÜVEN ile e-imza şimdi akıllı çubukta!  

Türkiye'nin ilk Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı olan E-GÜVEN, elektronik imza 

kullanımını kolaylaştırmaya yönelik yeni bir hizmet daha sunarak, elektronik imzayı akıllı 

çubuk içine koyuyor! Yeni uygulama kapsamında, GSM SIM kartına benzeyen akıllı kart, 

akıllı çubuk içine yerleştiriliyor. Daha sonra akıllı çubuk, bilgisayarın USB girişine takılıyor 

ve elektronik imza kullanıma hazır hale geliyor. Son derece kolay kullanımlı ve pratik bir 

çözüm olan bu uygulama, akıllı çubukların içine yerleştirilen akıllı kartların kaybolmasını 

da önlüyor.  

 

İlgili Kişi:   
Nevra Çankaya 
Marjinal Porter Novelli   
0212 219 29 71 
nevrac@marjinal.com.tr 

 

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 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. 

  
 


