
BASIN BÜLTENİ 

 

Sigorta ekspertiz raporlarında e-imza kolaylığı geliyor! 

 

Hazine Müsteşarlığı’nın ilgili genelgesine göre 1 Ocak 2012 

tarihinden itibaren motorlu araç sigortalarında ekspertiz 

raporları e-imza ile imzalanarak gönderilecek ve gönderilen 

raporlar merkezin veri tabanına kaydedilecek. Uygulamaya 

geçebilmek için e-imza altyapı çalışmalarına ihtiyaç duyan 

sigorta şirketlerine Türkiye’nin ilk elektronik sertifika hizmet 

sağlayıcısı E-GÜVEN, özel fiyatlarla e-imza sunuyor. 

 

Hazine Müsteşarlığı’nın Motorlu Araç Sigortalarında Eksper Raporlarının 

Düzenlenmesine İlişkin Genelgesi sayesinde e-imzanın kullanıldığı alanlara bir yenisi 

eklendi. 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olan eksper rapor düzenleme 

uygulamaları, hem e-imzayı hem de mobil imzayı desteklediği için sigorta 

şirketlerinin altyapı çalışmalarına bir an önce başlaması gerekiyor.  

 

Yeni uygulamaya uyum sağlayabilmek için e-imza ve mobil imza altyapısına ihtiyaç 

duyan sigorta şirketlerinin imdadına E-GÜVEN yetişiyor. Sigorta şirketlerine özel 

fiyatlarla e-imza sunan 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. Elektronik 

imza sahibi olmak isteyen sigorta şirketlerinin www.e-guven.com adresine girerek 

online başvuru formunu doldurmaları yeterli. 

 

E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, konu hakkındaki düşüncelerini şöyle dile 

getiriyor: “Hazine Müsteşarlığının ilgili genelgesi ile gelen e-imzaya entegre sistem 

sayesinde artık ekspertiz raporları güvenli bir şekilde gönderilip saklanabiliyor. Bu 

sistem aynı zamanda belgelere belli bir standartizasyon da kazandırıyor. Bu da iş 

verimliliği açısından büyük önem taşıyor. E-GÜVEN olarak dijital ortamda güvenli veri 



paylaşılmasına ve saklanmasına imkan tanıyan e-imzanın kullanım alanının 

genişlemesinden mutluluk duyuyoruz.” 
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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. 

 

 

 


