BASIN BÜLTENİ
E-GÜVEN ile e-imza kapınızda!
Türkiye’de e-imza çalışmalarının öncülüğünü yapan E-GÜVEN,
“yerinde kimlik tespiti ve kurulum” hizmetiyle müşterilerine büyük
kolaylık sağlıyor. E-imza sahibi olmak isteyenler bu sayede
zamandan büyük ölçüde tasarruf elde ediyorlar.
Türkiye Bilişim Vakfı tarafından kurulan ve Türkiye’nin ilk Elektronik Sertifika Hizmet
Sağlayıcısı (ESHS) olan E-GÜVEN, tüm illerde kurulum ve kimlik tespiti hizmeti veren
teknik kadrosu ve yenilikçi çözümleriyle işinizi geleceğe taşıyor. E-imza sahibi olmak
isteyen ancak iş yoğunluğu nedeniyle bir türlü fırsat bulamayanlar, E-GÜVEN’in sunduğu
yerinde kimlik kontrolü ve kurulum hizmeti sayesinde “zamansızlık” sorununu ortadan
kaldırıyorlar.
5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu, Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı kurumlar için
“yüz yüze kimlik tespiti”ni zorunlu tutuyor. Bir başka deyişle, e-imza başvurularının bizzat
yapılması gerekiyor. Bu durum, özellikle de yoğun bir iş temposuyla çalışan kişiler için
sıkıntı yaratabiliyor. E-GÜVEN, sunduğu “yerinde kimlik tespiti ve kurulum hizmeti” ile eimza sahibi olmak isteyenleri iş yoğunluğu sırasında bizzat başvuru ve noter onayı
zahmetlerinden kurtarıyor. Öte yandan, e-imzaların kullanılabilmesi için elektronik
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kurulması, tanıtılması ve gerekli ayarlarının yapılması da gerekiyor. Yerinde kimlik tespiti
ve kurulum uygulaması, başvuruda bulunan kişilerin aranması, ortak bir randevu
zamanının belirlenmesi ve başvuru sahiplerinin belirlediği yerlere gidilerek kimlik tespiti
ve kurulum yapılması süreçlerini kapsıyor. Ayrıca E-GÜVEN bu kapsamda, telefon ile
teknik destek hizmeti de sağlıyor.
E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, kolaylık sağlayan bu hizmetler hakkında şunları
söylüyor: “E-GÜVEN olarak inovasyonu, ‘doğru’ iş yapmanın en önemli özelliklerinden biri
olarak görüyoruz. Bizim için inovasyon, yaptığı iş konusunda sürekli olarak kafa yormak
ve işin genel içerik ve yararlarının ötesinde toplum için ‘faydaya dönüşebilecek’ yeni içerik
ve özelliklerle yeni projeleri hayata geçirmektir. E-GÜVEN’i benzer işi yapan diğer

kurumlardan ayıran en önemli özellik, bir ‘beceri merkezi’ olması ve içinde yeni fikirler
barındıran birçok uygulamada öncü rolünü üstlenmesidir.”
E-imza nerelerde kullanılıyor?
Bugün alanında lider birçok resmi ve özel kuruluş, e-devlet dönüşüm süreci kapsamında
e-imza uygulamasına geçiyor. Sanayi Bakanlığı (Garanti, Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik
ve Muafiyet belgeleri başvuruları), Adalet Bakanlığı (Ulusal Yargı Ağı Projesi – UYAP),
Türk Patent Enstitüsü (Marka başvuruları), Merkezi Kayıt Kuruluşu (Bilgi Güvenliği ve
Sertifika Uygulama Hizmetleri Projesi), KOSGEB (KOBİ’lere E-İmza Desteği Projesi),
Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu – MASAK (Şüpheli İşlem
Bildirimleri) ve Dış Ticaret Müsteşarlığı – DTM (Dahilde İşleme Rejimi Projesi – DİR,
Gümrük İşlemleri) tarafından yürütülen faaliyetlerde e-imza kullanılıyor.
Bunların yanı sıra, izin belgesi, sipariş formları, e-posta uygulamaları, tüm yazışmalar ve
diğer kurumsal işlemler de, elektronik ortam üzerinden e-imza ile yapılabiliyor.
Türkiye’de mobil imza hizmetini de veren ilk ESHS olma özelliğini taşıyan ve Turkcell ile
yaptığı işbirliği sonucunda TurkcellMobilİmza Projesi’ni hayata geçiren E-GÜVEN, e-imza
kullanımının yaygınlaşması için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Kurumsal alanda iş akışının
düzenlenmesi, azalan yönetim ve iletişim giderleri, artan ticaret hacmi ve sosyal
paydaşlar arasında kurulacak güven ağı gibi faydalar sağlayan e-imza, bireylere de,
zaman ve para tasarrufu imkânı tanıyor. Bir defaya mahsus alınan e-imza, kurum içi
yazışmalarda kağıt kullanımını da azaltarak, doğaya katkıda bulunuyor.

www.e-guven.com
Türkiye Bilişim Vakfı’nın (TBV) önderliğinde 2003 yılında kurulan E-GÜVEN Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş., bilgi
güvenliği alanında Türkiye’nin en güçlü ve güvenilir kurumu olmayı hedeflemektedir. Türkiye’de kurumların ve
bireylerin İnternet ve ilgili uygulamalardan daha etkin ve güvenilir bir şekilde yararlanmalarını sağlayacak
sertifika otoritesi hizmetleri sunan E-GÜVEN, en ileri teknolojileri kullanmakta; uluslararası standartlarla uyumlu
bir güvenlik altyapısı ve ağına sahip bulunmaktadır. Türkiye’nin ilk elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı olan EGÜVEN, elektronik ortamda ticari işlemlerin ve bilgi alışverişinin güvenle yapılabilmesi için, açık anahtar
altyapısında çalışan anahtarları kişisel kimliklerle ilişkilendirerek elektronik sertifika üretmektedir.

