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E-GÜVEN’in web sitesi yenilendi! 

www.e-guven.com artık çok daha kullanışlı ve modern bir 

tasarımla kullanıcılarla buluşuyor. Türkiye’nin ilk Elektronik 

Sertifika ve Mobil İmza Hizmet Sağlayıcısı E-GÜVEN’in 

yenilenen sitesinden online olarak e-imza başvurusu yapmak, 

son derece kolay ve hızlı.   

 

Türkiye Bilişim Vakfı ve Eczacıbaşı önderliğinde kurulmuş olan E-GÜVEN, yenilikçi 

kurumsal kimliğini yansıtan bir siteyle kullanıcıların karşısına çıktı. Sitede E-GÜVEN’in 

e-imza, İmzala-Gönder, NFC Pazaryeri, Brainloop Secure Dataroom, Zaman Damgası 

ve Tasdix gibi ürünlerine ve yerinde kimlik kontrolü ve kurulum, danışmanlık ve 

eğitim hizmetlerine ayrıntılı olarak yer veriliyor. E-GÜVEN’in online hizmetlerinin 

sunulduğu site üzerinden e-imza için ilk başvuru ve yenileme gibi işlemler 

yapılabiliyor. E-GÜVEN sadece ürünün alım aşamasında değil, sonrasında da müşteri 

hizmetlerine önem veriyor. Sitenin destek bölümünde E-GÜVEN’in müşterilerine 

verdiği hizmetlere ulaşılabiliyor.  

 

E-GÜVEN’in sitesinde yer alan yenilikler arasında ürünlerin demolarının izlenebilmesi 

ve ürünlere ait broşürlerin indirilebilmesi de bulunuyor. Böylece kullanıcılar E-GÜVEN 

ürünlerini satın almadan önce ürünler hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olma ve kendisi 

için en doğru ürünü seçme şansı buluyor. E-GÜVEN, bankalar, KOBİLER ve büyük 

işletmeler, avukatlar, serbest meslek sahipleri, fikir sahipleri, gümrük müşavirleri ve 

çevre görevlileri için özel elektronik imza paketleri sunuyor. E-GÜVEN’den alınan e-

imzalar, UYAP, EKAP, SGK e-haciz, bankaya e-imzalı talimat ve e-çevre izinlerinde 

kullanılabildiği gibi bir dokümanı imzalamak ya da fikirleri korumak için de 

kullanılabiliyor.  

 

Elektronik imza, mobil imza gibi her vatandaşın bilgi sahibi olmaya ihtiyaç duyduğu 

konularda temel bilgilere de yer veren www.e-guven.com sadece E-GÜVEN’den 

hizmet alanların değil, konu hakkında doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak isteyen 

herkesin referans alabileceği bir site olma özelliği taşıyor. Sitede Nerelerde 

http://www.e-guven.com/
http://www.e-guven.com/


Kullanabilirim? başlığında e-imzanın kullanım alanlarına yer verilirken ve Kimler 

için? başlığında ise belirli meslek gruplarına ve kuruluşlara özel e-imza paketleri 

tanıtılıyor.  Ayrıca o güne kadar E-GÜVEN ile ilgili çıkmış haberler Medya başlığı 

altında yer alırken, E-GÜVEN’in hizmet alanlarıyla ilgili hukuki maddelere ve gerekli 

bilgilere Bilgi Bankası başlığından ulaşılabiliyor. Kullanıcı dostu olan sitede her 

istenilen rahatça bulunabiliyor. Ayrıca sitenin sağ alt köşesinde bulunan Facebook, 

Twitter, Friendfeed gibi sitelerin logolarına tıklanarak sosyal medyada da E-GÜVEN 

kolaylıkla takip edilebiliyor. 
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E-GÜVEN hakkında 

www.e-guven.com 

E-GÜVEN, Türkiye’de bilgi toplumuna giden yolda, bilgi güvenliği alt yapısının tesisinde önemli bir 

kilometre taşı olmak amacıyla 2003 yılında Türkiye Bilişim Vakfı ve Eczacıbaşı önderliğinde kurulmuş olan, 

Türkiye’nin ilk Elektronik Sertifika ve Mobil İmza Hizmet Sağlayıcısıdır. E-GÜVEN, sahip olduğu bilgi 

birikimi ve kurum kültürünün yanı sıra deneyimli ekibi, kalite anlayışı, iş etiği, inovasyon ve girişimci ruhu, 

müşteri memnuniyeti odaklı çalışma yaklaşımı, güven ve açıklığa dayalı iletişim anlayışı ve toplumsal 

sorumluluk değerlerinin bilinci ile müşterilerine hizmet vermektedir. E-GÜVEN, kurumlara özel geliştirdiği 

projelerin yanı sıra, gelişen teknolojiye paralel olarak her geçen gün yeni ve kullanıcı dostu ürün ve 

hizmetleri kullanıcılarına sunmayı ilke edinmiştir.  
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