
 
 
 
Basın Bülteni 

 
Hukuk Dünyası E-İmza’yı Sevdi 

 

Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı katılımcıları arasında bulunan E-GÜVEN, bu gündem 

kapsamında Türkiye’de e-imza hizmetinin hukuk dünyasında yüksek kullanım oranlarına 

ulaştığını açıkladı. Türkiye’de UYAP programı çerçevesinde avukatların sıkça tercih ettiği e-

imza, özellikle zaman tasarrufu yönünden dikkat çekiyor. Kamu projeleri için e-imza 

kullanımında hukukçuların oranı %73’e ulaşıyor. 

 
Yenilikçi  Türkiye’nin ilk ve lider elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı E-GÜVEN, Uluslararası 

Bilişim Hukuku Kurultayı çerçevesinde hukuk dünyasının e-imza kullanım alışkanlıklarına dair 

bazı bilgiler paylaştı. Hukukçular, UYAP projesi kapsamında e-imza kullanarak %73 ile kamu 

projelerinde en fazla e-imza kullanan meslek grubu haline gelmiş durumda. Hukukçuların e-

imza sayesinde sağladığı en büyük fayda ise  zaman tasarrufu. 

E-GÜVEN adına bir açıklama yapan İş Geliştirme, Kurumsal Satış ve Pazarlamadan Sorumlu 

Grup Müdürü Ayşegül Tüzün, hukuk dünyasına büyük önem verdiklerini dile getirdi ve bu 

sebeple Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı’nda yer almayı çok önemsediklerini söyledi. 

Tüzün, e-imza uygulamalarının hukukçular arasında çok hızlı bir şekilde yüksek kullanım 

oranlarına ulaştığına dikkat çekerek ‘’Özellikle avukatlar arasında  e-imza çok yaygın olarak 

tercih ediliyor. E-imza’nın sağladığı zaman tasarrufu sayesinde UYAP sisteminde de ciddi bir 

verimlilik sağlanmış durumda. Dolayısıyla e-imza, her alanda olduğu gibi hukuk dünyasında 

da zaman tasarrufu, maliyet avantajı ve iş gücünden tasarruf sağlıyor’’ dedi. Uluslararası 

Bilişim Hukuku Kurultayı’nda mobil imzanın yanı sıra, e-imza’nın oldukça önemli bir rol 

oynadığı KEP ve e-tebligat gibi uygulamalar da gündemin öne çıkan maddelerinden olacak.  

E-GÜVEN ayrıca Tasdix ürünü ile de bilişim hukuku alanında fikri mülkiyetin korunmasına 

büyük destek sağlıyor. Hızlı ve güvenilir bir zaman damgası çözümü olan Tasdix, eser ve fikir 

sahiplerinin haklarını güvence altına alıyor ve bu alandaki ihlallerin çözümünde önemli bir 

kanıt işlevi görüyor. 

 

 
 
 
 

 

 
 



 
 
E-GÜVEN Hakkında: 
 

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

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

olan, Türkiye’nin ilk ve lider 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. www.e-guven.com 

 

Bilgi İçin:  

F5 İletişim Danışmanlığı – Telefon: +90 216 349 40 43  

Murat Demirok / muratdemirok@f5-pr.com / 0533 730 58 53 

                                                       Melih Bilgin / melihbilgin@f5-pr.com /  0536 981 86 41 
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