
 

Basın Bülteni 

 

E-GÜVEN’den Yeni Bir Ürün:  “Kod İmzalama Sertifikası” 

E-GÜVEN’den uygulama ve yazılım üreticilerine özel bir ürün: “Kod İmzalama Sertifikası”. 

Uygulama veya yazılım imzalandıktan sonra üzerinde herhangi bir değişiklik 

yapılmadığını kanıtlamak için kullanılan Kod İmzalama Sertifikası da artık  

E-GÜVEN ürünleri arasında yer alıyor… 

Türkiye’nin ilk ve lider Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı olan E-GÜVEN Elektronik Bilgi 

Güvenliği A.Ş., e-imza, mobil imza, zaman damgası, SSL ve elektronik imzalama çözümleri gibi 

ürünlerinin yanına Kod İmzalama Sertifikasını da ekledi. Uygulama ve yazılım üreticileri için 

hazırlanan bu ürün, üreticilerin kimliklerinin doğrulanması ve uygulama veya yazılım imzalandıktan 

sonra üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını kanıtlamak amacıyla kullanılıyor… 

Uygulama ve yazılım üreticileri, Kod İmzalama Sertifikası sayesinde, geliştirip internet üzerinden 

dağıtacakları uygulama ve kütüphaneleri imzalayarak, yazılımın kaynağının güvenilir olduğunu 

kanıtlayabilecek. Kod İmzalama Sertifikası, günümüzde bir hayli yaygın hale gelen kod ve proje 

hırsızlığına karşı, üreticinin uygulama veya yazılımın sahibi olduğunu ispatlamasını sağlıyor. 

E-GÜVEN Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş.,’nin yeni ürünü, uygulama veya yazılımın tartışmasız olarak 

imzalayan yayıncıdan geldiğini kanıtlayarak, yayıncının kimliğini doğruluyor. Ayrıca uygulama veya 

yazılım imzalandıktan sonra üzerinde değişiklik yapılmadığını da kanıtlayan Kod İmzalama 

Sertifikası, internet ortamında sıkça karşılaşılan “Bilinmeyen Yayıncı” gibi güvenlik uyarılarını da 

ortadan kaldırıyor. Böylelikle uygulamayı kullanan kullanıcılar kendilerini güvende hissediyor. 

Tüm geliştirici platformlarını destekleyen Kod İmzalama Sertifikası ile sınırsız sayıda uygulama ve 

yazılım imzalanarak güvenle paylaşabilir. 

 

E-GÜVEN: 

E-GÜVEN Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş., Türkiye’de bilgi toplumuna giden yolda, bilgi güvenliği alt yapısının tesisinde 
önemli bir kilometre taşı olmak amacıyla 2003 yılında Faruk Eczacıbaşı ve Türkiye Bilişim Vakfı önderliğinde kurulmuş 
olan, Türkiye’nin ilk ve lider Elektronik Sertifika ve Mobil İmza Hizmet Sağlayıcısıdır. E-GÜVEN Elektronik Bilgi Güvenliği 
A.Ş., 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 Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş.,, 
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 
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