
                                               

E-GÜVEN, e-dönüşüm sürecine imzasını atacak 

E-GÜVEN, Elektronik İmza Kanunu’nun 10. 
yılında 400 bin elektronik sertifikaya erişti 

Türkiye’nin ilk ve lider elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı E-GÜVEN’in Genel Müdürü Can 
Orhun, Elektronik İmza Kanunu’nun 10. yıl dönümünde Türkiye’nin e-dönüşüm sürecini 
değerlendirdi. E-dönüşüm projeleri sayesinde hem zaman hem kağıt tasarrufu sağlandığını 
vurgulayan Orhun, “E-GÜVEN sunduğu hizmetlerle kurumları ve vatandaşları e-dönüşüm 
sürecine dahil ediyor. E-GÜVEN olarak Elektronik İmza Kanunu’nun 10. yılında 400 bin 
nitelikli elektronik sertifika ürettik.  E- dönüşüm kapsamında yürürlüğe girecek E-Reçete, E-
Tebligat ve Elektronik Kimlik projeleri ile e-imzanın sağladığı avantajları herkese 
ulaştırmayı hedefliyoruz”  dedi. 

 

E-GÜVEN, 2004 yılında yürürlüğe giren 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu ile 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 için elektronik imza sağlıyor. Elektronik İmza Kanunu ile birçok alanda 
e-imza kullanımının artmaya başladığını ve Türkiye’nin bir e-dönüşüm süreci içine girdiğini 
belirten E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun şunları ifade etti: 
 
“E-imza ile devletler vatandaşlara, şirketler de müşteri ve çalışanlarına daha iyi hizmet 
veriyor. Önümüzdeki dönemde E-Reçete, E-Tebligat ve Elektronik Kimlik projelerinin 
hayata geçmesi ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sisteminin yaygınlaşması ile Türkiye’nin e-
dönüşümü için büyük adımlar atılmış olacak. E-GÜVEN olarak, kullanıcıların günlük 
hayatına dokunan bu projelere çözüm sunmaktan mutluluk duyuyoruz.”  
 

E-GÜVEN ile imza süreçleri 3 gün kısalıyor 
 
E-GÜVEN’le ıslak imzadan e-imzaya geçen şirketlerin onay işlemlerinin ortalama 3 gün 
kısaldığına da dikkat çeken Orhun şöyle konuştu: 
 
“E-devlet uygulaması kapsamında yapılabilecek işlemler her geçen gün artıyor. Bu 
nedenle e-dönüşüm yalnızca kurumları değil, tüm vatandaşları yakından 
ilgilendiriyor. Sabıka kaydı ve askerlik durum belgesi gibi belgelerin e-devlet 
uygulaması üzerinden alınabilmesi hem devlet kurumları hem de vatandaşlar için 
zaman tasarrufu sağlıyor.”  
 
Elektronik İmza Kanunu’nun yürürlükte olduğu 10 yıl içinde 400 bin nitelikli elektronik 
sertifika üreten E-GÜVEN, Uludağ Üniversitesi, Opet, Siemens ve Türk Eczacıları Birliği gibi 
kurumlara sunduğu e-imza çözümleri ile onay işlemlerinde ıslak imzanın neden olduğu 
zaman kaybını ve kağıt kullanımıyla çevreye verilen zararı büyük ölçüde azaltıyor. E-GÜVEN, 
e-imza sayesinde hem zaman tasarrufu hem de daha etkin ve güvenli bilgi alışverişi 
sağlanmasında rol oynuyor.    



                                               

 

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 elle atılan 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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