
                                               

Hedef, Türkiye’nin yüzde 61’ini elektronik ortama taşımak 

E-GÜVEN, 2014’te e-imza ile yüzde 30 

büyüyecek 
 

Türkiye’nin ilk ve lider elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı E-GÜVEN, 2014’te 

devreye girecek yeni e-dönüşüm projeleriyle e-imza kullanımının yüzde 30 artmasını 

bekliyor. E-GÜVEN, bu gelişmeyle birlikte bir yıl içinde yüzde 30 büyümeyi ve pazar 

payını yüzde 60’tan yüzde 75’e çıkarmayı hedefliyor. Türkiye’nin e-dönüşüm süreci ve 

elektronik imzanın rolü üzerine değerlendirmede bulunan E-GÜVEN Genel Müdürü 

Can Orhun, “Vatandaşlarımızın yüzde 61’i kamu hizmetlerinden yararlanmak için 

yüz yüze iletişimi tercih ediyor. 2013 yılı verilerine göre e-imza kullanıcılarının 

yüzde 54’ü 40 yaş üstü. Öncelikle e-imza ile sağlanan zaman ve operasyon 

verimliliğine dikkat çekmeliyiz ki bugün yüzde 38 olan e-devlet hizmetlerinden 

yararlanma oranımızı Avrupa Birliği seviyesine çıkarabilelim” dedi.  

 

Sabıka kaydı alımından e-kimlik işlemlerine, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’nden (MERSİS) e-

fatura uygulamasına çok çeşitli alanlarda hem bireylerin hem kurumların kullanımı için 

gerekli e-imzanın üreticisi E-GÜVEN, Türkiye’nin e-dönüşüm süreciyle ilgili hedeflerini 

açıkladı. E-GÜVEN, 2014’te devreye girecek yeni e-dönüşüm projeleriyle birlikte e-imza 

kullanımının yüzde 30 artmasını bekliyor. E-GÜVEN bu gelişmeyle birlikte bir yıl içinde 

yüzde 30 büyümeyi ve pazar payını yüzde 60’tan yüzde 75’e çıkarmayı hedefliyor. 

 

Türkiye’nin e-dönüşüm sürecinde başrol oyuncularından biri olmak için düğmeye bastıklarını 

belirten E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, “Hedefimiz, e-dönüşüm sürecinde 

işlemlerini elektronik ortama taşıyacak kurumların hizmet sağlayıcısı değil, stratejik 

ortağı olmak” dedi.  

 

“İşlemi elektronik ortamda başlatmak kadar sonlandırmak da önemli” 
 

Türkiye’nin içinde bulunduğu e-dönüşüm sürecinin nihai hedefinin, hem kurumlara hem 

vatandaşa zaman ve operasyon kolaylığı sağlamak olduğunu vurgulayan Orhun şunları ifade 

etti: 

 

“E-dönüşüm sürecinin arzu edilen seviyeye ulaşabilmesi için kurumların sistemlerini 

elektronik ortama taşıması yeterli değil. Vatandaşlarımızın da elektronik ortamda 

başlayan bir işlemi elektronik ortamda sonuçlandıracak donanıma sahip olması 

gerekiyor. Bunun için en önemli araç e-imza. Kimlik doğrulama ve imza gerektiren 

süreçler ancak e-imza kullanımıyla sonuca ulaşabilir. Böylece gerçek anlamda zaman ve 

operasyon verimliliği sağlayabiliriz.” 

 

Türkiye’nin yüzde 61’i kamu işlerini elektronik ortamda gerçekleştirmiyor 
 

Türkiye’de kamu hizmetlerinden yararlanan kesimin genelde yüz yüze iletişimi tercih ettiğine 

dikkat çeken Orhun, “Vatandaşlarımızın yüzde 61’i kamu hizmetlerini henüz elektronik 

ortamda gerçekleştiremiyor. Bugün e-devlet hizmetlerinden yararlanma oranı yüzde 38. 

Hedefimiz, öncelikle bunu Avrupa Birliği seviyesine çıkarmak olmalı” dedi.  

 



                                               

Bir iki yıl içinde uygulamaya konacak e-kimlik sisteminin de tek başına yeterli olmayacağının 

altını çizen Orhun, “Kimlik doğrulama ve imza gerektiren işlemler için e-kimliğe 

mutlaka e-imza yükletmek gerekiyor. Bize verilen e-kimliklerde e-imza hazır 

bulunmayacak” dedi.  

 

2013 yılı verilerine göre e-imza kullanıcılarının yüzde 54’ünün 40 yaş üstü olduğunu 

söyleyen Orhun şöyle konuştu:  

 

“Aynı oran 25-40 yaş arası bireylerde yüzde 43 iken 18-25 yaş arası gençlerimizde yüzde 

3’e düşüyor. Bölgesel oranlara baktığımız zamansa Marmara Bölgesi’nin yüzde 62’lik 

oran ile e-imza kullanımında lider olduğunu görüyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi 

ülkemizde de e-dönüşüm kamu sektöründen özel sektöre yayılarak farklı alanlarda 

bireylerin hayatına dokunacak. Önümüzdeki süreçte gençlerin e-imza kullanım 

oranlarının artacağına inanıyoruz. E-imza bireylerin hayatına dokundukça 

gençleşecek.”  
 

Finans ve sağlıktan sonra akaryakıt ve alkollü içecekler sırada 
 

Bugüne kadar 400 bin e-imza ve 5 milyonun üzerinde zaman damgası üreten ve sektörün tüm 

mobil imza ihtiyacını tek başına karşılayan E-GÜVEN, üretimin büyük kısmını 2013’te 

gerçekleştirdi. E-dönüşüm sürecinin ivme kazanmasıyla E-GÜVEN, 2013’te 80 bin e-imza ve 

2 milyon zaman damgası üreterek yılı yüzde 70 ciro artışıyla tamamladı.   

 

E-dönüşüm projelerinin 2014’te yaygınlaşacağını ve bunlara yenilerinin ekleneceğini belirten 

Orhun, “Sağlık ve finans e-imza kullanımında öncü sektörler. E-fatura projesinin 

yaygınlaşmaya başlamasıyla akaryakıt ve alkollü içecekler sektörlerinde de e-imza 

kullanımı artacak.” diye konuştu.  

 

“2014 e-imza yılı olacak” 
 

Sağlık sektöründen akaryakıta finanstan taşımacılık sektörüne kadar çok geniş bir yelpazede 

hizmet verdiklerini ve E-GÜVEN’den kurumsal olarak elektronik imza hizmeti alan bir çok 

şirket bulunduğunu vurgulayan Orhun şunları söyledi:  

 

“Akaryakıt sektörünün önemli markalarından Opet’le çalışıyoruz. Medical Park 

Hastaneler Grubu’na hastane içi uygulamalarda kullanabilecekleri e-imza alt yapısını 

sağladık. Önümüzdeki günlerde birçok marka ile bu tarz projeler içinde yer alarak 

2013’teki başarılı yükselişimizi 2014 yılına da taşıyacağız. 2014 e-imza yılı olacak.”  

 

Şirketlerin yanı sıra meslek örgütleriyle de işbirliği içinde olduklarını vurgulayan Orhun, 

“Türk Eczacıları Birliği’nin projesinde yer alarak 20 bin eczacıya e-imza sağladık. E-

dönüşümün önemli bir kolu olan MERSİS projesi (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) 

kapsamında Uşak, Alaşehir, Gebze, Körfez, İznik ve İzmir Ticaret Odaları ile işbirliğine 

gittik. Elektrik Mühendisleri Odası da en önemli iş ortaklarımız arasında” dedi. 

 

E-devlet, e-şirket, e-fatura, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), Ulusal Yargı Ağı Bilgi Sistemi 

(UYAP), Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS), Elektronik Kamu Alımları Platformu 

(EKAP) ve Elektronik Genel Kurul gibi uygulamalar E-GÜVEN’in e-imza sağladığı diğer 

projeler arasında yer alıyor.  
 



                                               

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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