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İpek Kağıt İmzasız Süreçler ile 35 bin TL tasarruf 

sağladı! 

 

İpek Kağıt, imza süreçlerinin daha kolay ve etkin bir biçimde 

yönetilmesine imkan tanıyanİmzasız Süreçler projesini E-

GÜVEN ve Eczacıbaşı Bilişim işbirliğiyle hayata geçirerek kısa 

sürede büyük bir başarıya imza attı. Proje sayesinde yıllık 35 

bin TL tasarruf sağlayan kuruluş, Eczacıbaşı bünyesinde 

düzenlenen İnovasyon Ödülleri’nde de bu yıl en inovatif e-

dönüşüm projesi dalında ödül kazandı.  

 

Kurumsallığa önem veren kuruluşlar Türkiye’nin ilk Elektronik Sertifika ve Mobil İmza 

Hizmet Sağlayıcısı E-GÜVEN ve Eczacıbaşı Bilişim’in kurumların imza yükünü 

hafifleten ve bankacılık talimatlarının güvenle gönderilmesi gibi işlerde büyük kolaylık 

sağlayan İmzala-Gönder ürününü tercih ediyor. Son olarak da temizlik kağıdı 

sektörünün köklü ve saygın kuruluşu İpek Kağıt, zaman ve para tasarrufu 

sağlamanın yanı sıra, çevreye olan duyarlılığını iş süreçlerine yansıtmak için İmzala-

Gönder ürününün kullanıldığı İmzasız Süreçler projesini hayata geçirdi.  

 

İpek Kağıt, mali işler çalışanlarının ve şirket üst düzey yöneticilerinin  onayından 

geçen süreçlerin daha güvenli ve daha hızlı yapılması ihtiyacını hissettiği için söz 

konusu projeyi Mali İşler Direktörlüğü bünyesinde gerçekleştirdi. Proje ile kuruluşun 

daha önce yazılı bankacılık talimatı ve yöneticilerin imzasını gerektiren tüm süreçler 

dijital ortama taşındı. Böylece çalışanlar talimatın hazırlanması, yöneticiler arasında 

dolaştırılması,  bankaya iletilmesi ve arşivlenmesi süreçlerinde vakit kaybetmekten 

kurtuldu. Yöneticiler için de toplantıların bölünmesi, onlarca talimatı imzalama gibi 

sorunlar ortadan kalktı. Yöneticiler zaman ve mekan kısıtlaması olmadan mobil 

imzalarını kullanarak cep telefonu aracılığıyla talimatı inceleyip imzalayabilir oldu. 



Ayrıca bankalar da eksik imzalı talimat ile işlem riskini üstlenmek durumundan 

kurtuldu.  

 

E-GÜVEN ve Eczacıbaşı Bilişim’in mobil imza teknolojileri uygulamalarını sağladığı 

projeyle 400 talimat ve ekleri mobil imzayla imzalandı. Proje sayesinde talimatın 

hazırlanması, imza için dolaştırılması, bankaya iletilmesi ve sonuçların takip edilmesi 

gibi işlemlerin İmzala Gönder platformuna taşınmasıyla beraber eskiden 2 saat süren 

süreç 10 dakikaya indirildi. Çalışanın bankalara ayırdığı zaman haftada 3 günden 1 

güne düşerken, bankalara talimatların ulaştırılması için yapılan 520 km. yoldan da 

tasarruf sağlandı. Bankacılık işlemleri sürecinde CO2 salınımına neden olan işlemlerin 

dijital ortamda yapılabilmesiyle yıllık 1,20 ton CO2 salınımı sıfıra indirildi. Islak imza 

döneminde zorunlu olan faks ve telefon harcamalarının yanında, printer ve kağıt 

kullanımının da sıfırlanmasıyla bu proje sayesinde 2010 yılında toplam 35 bin TL 

tasarruf sağlandı.  

 

Konuyla ilgili olarak İpek Kağıt Mali İşler Direktörü Cem Akpınar şunları söyledi; 

“Eczacıbaşı Topluluğu bünyesinde yer alan İpek Kağıt olarak sürdürülebilir kalkınma 

sağlamak açısından İmzasız Süreçler projesini çok önemsiyoruz. Bu projeyi hayata 

geçirmemizde maliyet, zaman tasarrufu sağlamak ve iş süreçlerini daha etkili kılmak 

olduğu kadar, CO2 salınımını sıfırlayarak çevrenin korunmasına katkı sağlamak 

istememiz de etkili oldu. Projemizin diğer kuruluşlarda evrak dolaşımı ve imza 

gerektiren pek çok sürecin yönetimine ilham kaynağı olacağına inanıyoruz.” 

Konuyla ilgili olarak E-GÜVEN İş Geliştirme Müdürü Ayşegül Tüzün şunları 

söyledi: “Mart 2012 itibarıyla pazara sunduğumuz İmzala-Gönder, Eczacıbaşı Bilişim 

ile birlikte mevcut ve potansiyel müşterilerimizin taleplerini dikkate alarak 

geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerimizin başında geliyor. İpek Kağıt’ın özellikle bankacılık 

gibi önemli ve vakit alan işlemlere ait süreçlerinde zaman ve para tasarrufu sağlayan 

İmzala-Gönder’i tercih ediyor olması bizim için çok değerli. Üründen ölçülebilir 

faydalar elde ediliyor olması da ürünün günlük hayatı ne kadar kolaylaştırdığını 

gözler önüne seriyor.  

 

Konuyla ilgili olarak Eczacıbaşı Bilişim Çözüm Geliştirme Müdürü Mustafa 

Özçilingir şunları söyledi: “Eczacıbaşı Bilişim tarafından geliştirilen EBIFlow-İş Akışı 

Yönetim Sistemi ürünümüzün elektronik imza ve mobil imza özelliklerini kullanarak 



geliştirdiğimiz İmzala-Gönder çözümümüz ile müşterilerimizin otomatik ödeme 

talimatı işlemlerini hızlandırmayı ve ekonomik hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu 

çözümü kullanan müşterilerimiz zaman ve mekandan bağımsız olarak istedikleri 

yerden sürece dahil olabilme imkanına sahip oluyor. Özellikle dünyanın küçüldüğü ve 

seyahatlerin arttığı, hızın çok önemli olduğu günümüz iş hayatında sunduğumuz 

çözüm ile sınırları ortadan kaldırmaktayız.” 
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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.  

 

Eczacıbaşı Bilişim  hakkında 

www.ebi.com.tr  

1989 yılında Eczacıbaşı Topluluğu’nun bir kuruluşu olarak Eczacıbaşı Bilgi İletim adıyla kurulmuştur. İlk 

aşamada Topluluk kuruluşlarına bilgi teknolojileri konusunda danışmanlık ve destek hizmetleri vermek 

amacımız, 2002 yılı başından itibaren çalışma alanını Topluluk dışındaki kuruluşları da kapsayacak biçimde 

genişleterek yeniden yapılandırılmıştır. Bugün, bilgi teknolojileri alanında uzun yıllara dayanan kurumsal 

müşteri deneyimini kalite odaklı hizmet anlayışıyla Türkiye pazarına sunan kuruluşumuz, etkin bilişim 

teknolojileri çözümleriyle, en güvenilir teknoloji sağlayıcısı olma yolunda emin adımlarla yürümektedir. 

Kuruluşumuz, sahip olduğu bilgi birikimi ve kurum kültürü,  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. 

Eczacıbaşı Bilişim, bilgi teknolojisi sektöründe şu alanlarda faaliyet göstermektedir: Kurumsal Kaynak 

Planlama Çözümleri, Kimlik Yönetimi ve E-İmza Çözümleri, Birikim Yönetimi (Knowledge Management) 

Çözümleri, Sağlık Bilgi Sistemleri, Uygulama Geliştirme, Veri Merkezi Hizmetleri ve Masaüstü Destek ve 

Altyapı Ürünleri.  
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