BASIN BÜLTENİ

Elektronik imzalı hayata geçişin adresi:
www.e-imzalihayat.com!
Türkiye’nin ilk elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı E-GÜVEN,
elektronik imzalı bir hayata geçiş için gereken her türlü yararlı ve
pratik bilginin yer aldığı, şehir tasarımıyla dikkat çeken www.eimzalihayat.com sitesini hayata geçirdi. Sitede günlük hayatta
kimlik belirlemek için her an kullanılan ıslak imza ile aynı işleve ve
hukuki geçerliliğe sahip elektronik imzanın hayatın her alanına
getirdiği kolaylıklar anlatılıyor.
Türkiye’nin ilk elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı olan ve sadece 2011 yılında 35
milyon e-imza doğrulaması gerçekleştiren E-GÜVEN, vatandaşları elektronik imza ile ilgili
bilgilendirmek amacıyla www.e-imzalihayat.com sitesini kurdu.

Yayına başlayan sitede

“E-imza nedir?”, “E-imza hangi işlerde zorunlu?” ve “Elektronik imza hangi sektörlerde
tercih ediliyor?” gibi elektronik imzaya ilişkin pek çok farklı sorunun cevabını bulmak
mümkün. E-imzanın kullanılabileceği kamu kurumu binalarının da renkli grafiklerle yer
aldığı, şehir tasarımına sahip www.e-imzalihayat.com sitesi, tasarımı ve sade anlatımıyla
kullanıcı dostu bir site olarak dikkat çekiyor.
Konuyla ilgili olarak E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun şunları söyledi: “1 Temmuz
2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan Yeni Türk Ticaret Kanunu ile elektronik imza,
ticaret hayatının bir parçası olacak. Bu süreçte ticari şirketlerin elektronik imza ilgili
kafalarında pek çok soru olduğuna şahit oluyoruz. Bunun yanı sıra 2011 yılında
doğruladığımız 35 milyon elektronik imzaya baktığımızda bunların 25 milyonunun kamu
ve bankacılık uygulamaları üzerinden geldiğini ve elektronik imzanın henüz vatandaşlar
arasında yaygınlaşmadığını görüyoruz. Bu doğrultuda e-imza konusunda hem şirketlerin
hem de vatandaşların sağlıklı bilgi alabilecekleri ve kolay ulaşacabilecekleri bir bilgi
kaynağına ihtiyaç olduğunu fark ettik ve www.e-imzalihayat.com’u hayata geçirdik.
Sitemizin bilgi güvenliği için vazgeçilmez olan ve zaman, para tasarrufu sağlayıp hayatı

kolaylaştıran elektronik imzanın yaygınlaşabilmesi açısından önemli ve etkili bir bilgi
kaynağı olacağına inanıyoruz.”
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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 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 EGÜVEN, elektronik ortamda ticari işlemlerin ve bilgi alışverişinin güvenle yapılabilmesi için, açık anahtar
altyapısında çalışan anahtarları kişisel kimliklerle ilişkilendirerek elektronik sertifika üretmektedir.

