
                                               

 

E-GÜVEN, elektrik dağıtım şirketleri ve elektrik aboneleri 

arasındaki belge işlemlerini güvence altına alacak  
 

E-imza sahipleri,  elektrik aboneliği işlemlerini tedarikçi firmaların sistemi 

aracılığıyla pratik bir şekilde gerçekleştirebilecek. E-GÜVEN İş Geliştirme, 

Kurumsal Satış, Kanal Yönetimi ve Pazarlamadan sorumlu Direktörü Ayşegül 

Tüzün, “e-imzanın sunduğu avantajlarla kısa sürede elektrik dağıtım şirketleri ve 

aboneler arasındaki belge işlemlerinin tamamında e-imza kullanımına geçileceğine 

inanıyoruz” dedi. 

 
8 Mayıs 2014 tarihli 28994 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Elektrik Piyasası Tüketici 
Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca vatandaşlar, elektrik aboneliği işlemlerini, tedarikçi 
firmaların kullandığı sistemler aracılığıyla elektronik ortama taşıyabilecek. Elektrik dağıtım 
şirketlerinin kullanmaya başlayacağı bu uygulama ile tedarikçi firma ve başvuru sahipleri 
arasında imzalanacak perakende satış sözleşmeleri e-imza ile imzalanabilecek. Ayrıca 
aboneler sözleşme iptali için de e-imza ile başvuru yapabilecek. E-imzanın hem elektrik 
dağıtım şirketlerine hem de vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak bir uygulama olduğunu 
söyleyen E-GÜVEN İş Geliştirme, Kurumsal Satış, Kanal Yönetimi ve Pazarlamadan 
sorumlu Direktörü Ayşegül Tüzün, yapılacak işlemlerin elektronik ortamda başlayıp, 
elektronik ortamda sonlaması için e-imzanın kaçınılmaz olduğunu belirtti. 
 

Tüzün, vatandaşların elektrik dağıtım şirketleri ile aralarında gerçekleştirecekleri evrak 

işlemlerinde e-imza kullanılmasının pratik ve güvenli olduğunun altını çizerek şunları söyledi: 
 

“Elektronik imza kullanımıyla elde edilen kazanımların, kurumlara yüksek oranda 

getiri sağladığını gördük. Sürecin, elektrik sektöründe de aynı şekilde ilerlemesini ve 

sektörde farkındalık yaratmasını bekliyoruz. Bu kapsamda elektrik tedarikçilerinin 

içinde bulundukları değişim sürecini, e-imza alt yapısı ve anahtar teslim ürün ve 

hizmetlerimiz ile sağlıyoruz.  Uygulamanın yaygınlaşmaya başlamasıyla kargo bekleme 

süresi, kağıt tasarrufu, arşivleme kolaylığı ve güvenlik açısında sunduğu avantajlar ile 

elektrik dağıtım şirketleri ve aboneler arasındaki belge işlemlerinin tamamında e-imza 

kullanımına geçileceğine inanıyoruz.” 

 
 
 

Ayrıntılı bilgi için:  

Grup7 İletişim Danışmanlığı 

Mehtap Çakıroğlu Kaynak / 0212 292 13 13 / mcakiroglu@grup7.com.tr  

 

E-imza nedir? 

E-imza elektronik dokümanları imzalamak için kullanılan ve ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip olan 

elektronik veriyi ifade eder. E-imza, elektronik işlemlerde gönderilen bilginin yolda değişmediğini, gönderen 

kişiye ait olduğunu ve inkar edilemeyeceğini garantiler. 

   

E-GÜVEN hakkında: 
E-GÜVEN, 2003 yılında Faruk Eczacıbaşı ve Türkiye Bilişim Vakfı önderliğinde kurulan Türkiye’nin ilk ve 

lider elektronik sertifika ve mobil imza hizmet sağlayıcısıdır. E-GÜVEN, bireylere ve kurumlara bilgi güvenliği 

ve elektronik imza konusunda dünyada pazar lideri olan çözümler sunar. E-GÜVEN, kurumlara özel projeler 

geliştirmenin yanı sıra gelişen teknolojiye uygun kullanıcı dostu ürün ve hizmetler üzerinde de çalışmaktadır. 

www.e-guven.com 
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